Hartelijk welkom in de Dorpskerk van de
Protestantse Gemeente Biggekerke/Meliskerke
zondag 9 december 2018 Tweede Advent
Aan de dienst werken mee:
Voorganger: ds. Gilda Polderman uit Kamerik
Ouderling van dienst: Adri Davidse
Organist: Roel Sinke

Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 25a: 1
Zingen: Psalm 25a: 2
Zingen: Psalm 63: 1
Zingen: Lied 939: 1
Aandacht voor het Adventproject
Projectlied:
Geloof met me mee, dan wordt het Advent,
want God maakt aan ons zijn vrede bekend.
Geloof dat vandaag Gods toekomst begint
en jij bent erbij, want jij bent zijn kind.
Zo gaan wij op weg, op weg met het licht.
Op zoek naar een mooi en hoopvol bericht.
1e Schriftlezing: Maleachi 3: 1-4
Zingen: Lied 158a: 1 en 3
2e Schriftlezing: Marcus 1: 1 – 8 (Johannes de Doper)
Zingen: Lied 456b: 1, 2 en 8
Zingen: Lied 887

Collecte: Amnesty (1e rondgang)
Plaatselijk kerkenwerk (2e rondgang)
Dank- en voorbede, stil gebed, ‘Onze Vader’, lied 371
Slotlied (staande) – Lied 435

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

Zondagsbrief 9 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. A. Lampert, L. Simonsestraat 20, Biggekerke.
* Volgende week is er om 10 uur een dienst van Schrift en Tafel in de
Odulphuskerk in Meliskerke, geleid door ds. Nicolette Vlaming.
* Toelichting collecte: Amnesty International Wereldwijd worden
mensenrechten geschonden. Mensen worden gemarteld omdat ze hun
mening geven. In elkaar geslagen omdat ze homo zijn. Achtergesteld
omdat ze vrouw zijn. Veroordeeld tot de doodstraf na een oneerlijk proces.
Op 10 december 1948 is de Universele Verklaring van de Rechten van de
Mens aangenomen, net voor middernacht, tijdens de Alg. Vergadering van
de Verenigde Naties. Op de Dag van de Rechten van de Mens vragen de
VN en de internationale en lokale mensenrechtenorganisaties aandacht
voor hun werk, voor de successen en de probleemsituaties. Er worden rond
10 december diverse internationale prijzen voor mensen-rechtenwerk
uitgereikt. Met uw/jouw bijdrage kan meer onderzoek worden gedaan, meer
acties gevoerd en meer mensen gered.
- de kinderen komen tijdens de collecte terug en ook kunnen kinderen voor
de zegen uit de crèche opgehaald* Donderdag 13 december in de Klimop te Koudekerke: “In gesprek met
… Maria”. In de adventstijd zoeken wij het gesprek met Maria. Wie is zij?
En wat heeft Maria ons te zeggen en te vragen? Het zal in ieder geval een
boeiend gesprek opleveren. Deze gespreksavond willen wij weer starten
met een gezamenlijke maaltijd om 18 00 uur, maar graag even van te voren

opgeven wanneer u mee wilt eten. Mocht U geen gebruik van de maaltijd
willen maken, maar toch graag mee doen aan Het Gesprek dan kunt U om
20.00 uur aanschuiven. Opgave maaltijd: cka@pknbm.nl of via Jos van
Keulen tel: 552957 of 0648350211.
* Voor het inpakken van de kerstattenties in de Odulphuskerk Meliskerke
op 15 december hebben wij uw hulp nodig. Wij beginnen om 10.00 uur.
Tegelijkertijd is dan een kerstfair waarbij u dingen kunt verkopen voor ons
jaarproject ten behoeve van de voedselbank. Het duurt tot ongeveer 13.00
uur. Het is dan ook dé gelegenheid om uw talenten te gelde te maken. Wij
hopen u dan te mogen begroeten.
* Vrijdag 14 december is de uitvoering van de Lessons and Carols van het
Willebrordensemble in de Catharinakerk, Zoutelande. Aanvang 20.00 uur.
* Zondagmiddag 16 december is er om 14.30 uur een bijzondere
Kerstkerkdienst met en voor mensen met en zonder beperking in de
Hofpleinkerk in Middelburg. Voorganger is dhr. P.J. Meerveld, organist
Harrie Roubos m.m.v. gospelkoor Inspiration. Thema: ‘Beloofd is beloofd’.
Hartelijk welkom!
* Volkskerstzang Zondag 16 december om 19.00 uur in de Couburg te
Koudekerke. Van harte welkom op dit jaarlijks terugkerend evenement, dat
altijd weer goed bezocht wordt en waar de Harmonie “Voorwaarts“ uit
Koudekerke en de kinderen van de Christelijke Basisschool “het Klinket“
hun medewerking verlenen. Ook zal het projectkoor onder leiding van ds.
Hans Neels enkele liederen voor u zingen.

* 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

