Hartelijk welkom in de Odulphuskerk van de
Protestantse Gemeente Biggekerke/Meliskerke
zondag 4 november 2018
Aan de dienst werken mee:
Voorganger: ds. Nicolette Vlaming
Ouderling van dienst: Adri Davidse
Organist: Roel Sinke
Het koor Inspiration

Welkom en mededelingen
Zingen: Lied 906: 1, 2 en 6
Bemoediging en groet
V:
Wij vinden hulp en steun bij de Eeuwige die hemel en aarde
gemaakt heeft
G:
DIE EEN VERBOND MET ONS SLUIT VOOR HET LEVEN
V:
Niets kan ons scheiden van zijn liefde en trouw.
G:
HIJ ZAL ONS NOOIT LOSLATEN, WAT ER OOK GEBEURT

Koor zingt: ‘Ik hoor bij U’
Glorialied: ‘Prijs Adonai’; koor en gemeente
1e Schriftlezing: Job 19: 23-27A
Zingen: Lied 116: 1, 2 en 4
2e Schriftlezing: Marcus 12: 18-27
Zingen: Lied ‘Tot aan die dag’ door koor
Zingen: Lied 641: 1, 2 en 4
Inwijding gedachtenishoek
Zingen: Lied 103 E, koor en gemeente
Collecte: Zending (ZWO) (1e rondgang)
Plaatselijk kerkenwerk (2e rondgang)

Tijdens de collecte zingt het koor: ‘Again and again’
Slotlied (staande) – Lied ‘Heer U bent altijd bij mij’, koor en
gemeente
Zegen: ‘May God be with you’

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

Zondagsbrief 4 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 L. de Klerk-de Visser, De Oppervloer 20, Meliskerke.
* Morgen, maandag 5 november, wordt uw bijdrage voor het

kerkblad weer verwacht op het bekende emailadres
redactiekerkblad@pknbm.nl. Zo mogelijk vóór 18.00 uur, dan
kan alles nog dezelfde avond naar de drukker.
Alvast bedankt, Marja
* Op woensdag 7 november a.s. wordt de dankdienst voor
Gewas en Arbeid gezamenlijk met onze buurgemeenten gevierd.
Deze keer in de Catharinakerk en de aanvang is 19.30 uur. Goed en
zinvol om voor de dienst te beginnen met een gezamenlijke maaltijd,
daar dient u zich wel vooraf op te geven voor 5 november bij Jos:
cka@pknbm of tel 552957 / 0648350211. Verwelkoming vanaf 17.30
uur.
* Volgende week is er om 10 uur dienst in de Odulphuskerk in
Meliskerke, geleid door ds. N.J. Köther-Middelhoek uit Vlissingen.
* Toelichting collecte: Sinds januari 2015 is Nienke Pruiksma
uitgezonden naar Brazilië. Zij is verbonden aan COMIN, een
kerkelijke organisatie die zich inzet voor interculturele en
interreligieuze dialoog tussen inheemse en niet-inheemse
bevolkingsgroepen. COMIN ondersteunt inheemse volkeren
daarnaast op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en
landrechten. Brazilie telt veel inheemse volken, maar er bestaan veel
vooroordelen over deze bevolkingsgroepen. COMIN stimuleert dat

mensen binnen de kerken en in het (theologische) onderwijs meer te
weten komen over de inheemse bevolking. Nienke is nauw bij dit
onderwijs betrokken. Zij verzorgt lessen en cursussen en denkt mee
over de lesstof en materialen.
- de kinderen komen tijdens de collecte terug en ook kunnen kinderen voor
de zegen uit de crèche opgehaald-

* Vanmiddag 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.
* Donderdag 8 november, is iedereen die wil, welkom in de
Odulphuskerk met zijn of haar handwerkje. Van 14.30 - 16.30 uur.
Om te praten en te breien tegelijkertijd, dus voor de gezelligheid.
* Kliederkerk: zondag 11 november van 15.00 uur tot 17.00 uur in
de Odulphuskerk. Samen met de kinderen, of misschien
kleinkinderen, een ontspannen activiteit, en is bedoeld om
spelenderwijs de bijbel te verkennen. De kliederkerk duurt ongeveer
2 uur waarin we samen ontdekken, vieren en samen eten, een klein
feestje dus. Wilt u er nog wat meer van de kliederkerk weten of wilt
U meewerken aan de voorbereiding? Raadpleeg dan het CKA
boekje waar verdere informatie in staat.
* 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

