Hartelijk welkom in de Odulphuskerk van de
Protestantse Gemeente Biggekerke/Meliskerke
zondag 28 oktober 2018
Aan de dienst werken mee:
Voorganger: ds. Nicolette Vlaming
Ouderling van dienst: Adrie van Sluijs
Organist: René Molenaar

Welkom en mededelingen
Zingen: Lied 214: 1, 2, 4 en 7
Zingen: Lied 130: 1 en 3
Kyriegebed afgesloten met 301 K
Glorialied 654: 1, 4 en 6
1e Schriftlezing: Jesaja 59: 9 - 19
Zingen: Lied 859: 1 en 4
2e Schriftlezing: Markus 10: 46 - 52
Zingen: Lied 182
Zingen: Lied 909: 2 en 3
Collecte: Kerk in actie, hervormingsdag (1e rondgang)
Plaatselijk kerkenwerk (2e rondgang)
Slotlied (staande) – Lied 834
Gezongen Amen
Zingen: Lied 425

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

Zondagsbrief 28 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. Kleinepier, Pauwhoekstraat 30, Meliskerke.
* Volgende week is er om 10 uur dienst in de Odulphuskerk in
Meliskerke, geleid door ds. Nicolette Vlaming met medewerking van
het koor Inspiration en in de Catharinakerk in Zoutelande, waarin
voorgaat ds. Gerrit Ruitenburg.
*Toelichting collecte: In Oekraïne heerst grote armoede, veroorzaakt
door de economische crisis en het militaire conflict in het oosten van het
land. Veel gezinnen moeten rondkomen van minder dan € 50 per maand.
Een sociaal vangnet ontbreekt en door corruptie en bureaucratie is er
weinig vertrouwen in de staat. Mensen hebben daarentegen veel
vertrouwen in de kerk.. Met het project ‘De Goede Buur’ stimuleert en helpt
de Lviv Education Foundation (LEF) lokale kerken om sociale initiatieven te
ontplooien, zoals een zomerkamp voor kinderen uit arme gezinnen. LEF
werkt vooral samen met jonge predikanten en gemeenteleden, omdat de
jonge generatie enthousiast is en gelooft in verandering. De opbrengst van
deze Hervormingsdagcollecte wordt gebruikt om 120 vrijwilligers van 8
lokale kerken te begeleiden bij het opzetten van sociale initiatieven.
- de kinderen komen tijdens de collecte terug en ook kunnen kinderen voor
de zegen uit de crèche opgehaald-

* Huis vol Muziek. Omdat u dit het vorig seizoen gewaardeerd hebt,
start de CKA ook dit seizoen weer een Huis vol Muziek. Vanmiddag
is de eerste in de Michaëlskerk, aanvang 17.00 uur. Muzikale
medewerking wordt verleend door de mondharmonica vereniging
‘De Krekels’ uit Westkapelle. Op deze meezingmiddag zullen
voornamelijk liederen uit ‘Johannes de Heer’ gezongen worden, dus
zeker voor vele ouderen onder ons een middag van herkenning en
nostalgie. Maar ook voor wie graag zingt, jong of oud, is deze
middag een aanrader.
* De bevrijding van Zoutelande wordt herdacht op vrijdag 2
november a.s. om 11.00 uur in de Catharinakerk.
’s Middags om 13.30 uur is een bijeenkomst bij het graf van
vliegenier MacLeod.

* Zondagmiddag 4 november a.s. is er een concert in de kerk te
Zoutelande door het Willebrordensemble en het koor Voci Miste
aanvang 15.00 uur. Toegang: 10 euro p.p. Gezamenlijk wordt
uitgevoerd de "Missa Katharina van componist Jacob de Haan
(1959) o.l.v. dirigent Ad Stroo. Medewerking: Maartje Stroo, sopraan,
koperblazers van Luctor et Emergo en Bert Geleijnse, orgel.
Beide koren zingen ook een aantal nummers uit eigen repertoire.
Dirigent van Voci Miste is Ineke Wijkhuis.
Afsluiting door beide koren met: "Jubilate in B flat" van Charles
Villiers Stanford.
* Op woensdag 7 november a.s. wordt de dankdienst voor Gewas
en Arbeid gezamenlijk met onze buurgemeenten gevierd. Deze keer
in de Catharinakerk, aanvang 19.30 uur. Goed en zinvol om voor de
dienst te beginnen met een gezamenlijke maaltijd. Daar dient u zich
wel voor op te geven voor 5 november via cka@pknbm.nl of bij Jos,
tel. 552957 / 0648350211 of Ineke, tel. 562494. Verwelkoming vanaf
17.30 uur.
* Maak gebruik van uw talent(en) Op de diaconale zondag van 14
oktober zijn aan de kerkgangers na afloop van de dienst enveloppen
uitgedeeld met vijf, twee of één euro. ‘Dat geld wordt u toevertrouwd.’ Met de vraag, de opdracht, de uitdaging om hiermee iets
te doen, zodat het vermeerdert. (er een cake van bakken en die
verkopen, shampoo kopen en tegen betaling auto’s wassen, kaarten
maken, kleine klusjes doen, enz.) Laat vooral weten als iemand u
een plezier kan doen, bijvoorbeeld iets opruimen in de tuin of een
taart bakken, waar u een bijdrage voor over heeft. De opbrengst
(dus wat de 5, 2 of 1 euro heeft opgebracht) is voor ons gezamenlijk
diaconaal jaarproject ten behoeve van de Voedselbank Walcheren.
U heeft er de tijd voor tot aan de werelddiaconaatszondag, de eerste
zondag van februari 2019. Wilt u alsnog meedoen met deze actie
dan kunt u zich melden via diakenen@pknbm.nl of bij Jan Vink,
Vliedberg 4, telefoon 0118-675691.
* 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

