Hartelijk welkom in de Dorpskerk van de
Protestantse Gemeente Biggekerke/Meliskerke
Zondag 30 december 2018
Aan de dienst werken mee:
Voorganger: ds. Nel van Doorn uit Middelburg
Ouderling van dienst: Gré Kodde
Organist: Roel Sinke

Welkom en mededelingen
Zingen: Lied psalm 149: 1 en 3
Zingen: Lied 505: 1 en 3
Gebed om ontferming, afsluiten met lied 505: 2
Glorialied 468
1e Schriftlezing: Jesaja 61: 10 – 62: 3
Zingen: Lied 159a
2e Schriftlezing: Lucas 2: 25-40
Zingen: Lied 333 (2 keer)
Zingen: Lied 494: 1 en 2
Collecte: St. Kerk en Vluchteling (1e rondgang)
Plaatselijk kerkenwerk (2e rondgang)
Slotlied (staande) – Lied 489: 1 en 2

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

Zondagsbrief 30 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 heer H.S. Lavooij, Jan Vaderstraat 26, Meliskerke.
* Volgende week is er om 10 uur dienst in de Odulphuskerk in Meliskerke,
geleid door ds. Nicolette Vlaming. In deze diens zal Ivanka den Otter
bevestigd worden als ouderling. Indien er bezwaren zijn kunnen deze,
schriftelijk en ondertekend, worden ingediend bij de kerkenraad. Na de
dienst is er gelegenheid tot koffiedrinken en nieuwjaarwensen.
* Toelichting collecte: Kerk en Vluchteling is een oecumenisch project en
wordt gedragen door de protestantse en katholieke kerk. Wereldwijd zijn
meer dan 68,5 miljoen mensen op de vlucht. Door rampen en oorlogen zijn
ze verdreven van huis en haard. Vaak vinden ze opvang in eigen land of de
buurlanden. Soms trekken ze verder. Op zoek naar een veilige plek en een
betere toekomst. De stichting ziet het als een Bijbelse opdracht om vanuit
de kerken steun te bieden aan vluchtelingen en te werken aan integratie.
- de kinderen komen tijdens de collecte terug en ook kunnen kinderen voor
de zegen uit de crèche opgehaald* 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.
* 40 dagen boekje 2019: Thema “Een nieuw begin”
Hoe toepasselijk is het thema bij het begin van het jaar 2019. De
protestantse gemeenten Zoutelande, Koudekerke en
Biggekerke/Meliskerke willen weer voor de 40-dagentijd een “eigen” boekje
verspreiden. Het is de bedoeling dat het samengesteld wordt met bijdragen,
die door gemeenteleden worden aangereikt. Dit kunnen allerlei creatieve
vormen zijn, die raakvlakken hebben met de teksten van de dag. Wij
zoeken mensen, die mee willen werken en één of meerdere dagen voor
hun rekening willen nemen. Laat u ons vóór 10 januari weten of u mee wilt
doen, dan nemen wij contact met u op voor welke dagen/teksten u een
bijdrage zou kunnen leveren. Doe mee!!!
Voor Biggekerke/Meliskerke: Jos van Keulen, vkeulen6@zeelandnet.nl tel.
0118-552957
* 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

