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4 zondag van de herfst.
De kleur is groen: de kleur van de hoop, groei en
e
toekomst. 18 na Trinitatis.

Dienst 15 oktober 2017
Locatie: Het Anker
Organist: Ties Molenhuis

Bevestiging ambtsdragers
9.30 uur, Voorganger: Ds. S. Alblas (Bedum)
Lector: Jeannette Bakker

Locatie: Het Anker
Organist: Wim Dalmaijer

Kinderthemadienst
14.00 uur Thema: ‘Vrienden’

Collecten:
De eerste collecte is voor de diaconie (Werelddiaconaat), de tweede collecte voor de kerk en de
collecte bij de uitgang is voor het onderhoud.
Dienst 22 oktober 2017
Locatie: Mariakerk

9.30 uur, Voorganger: Ds. A. ten Hove (Roodeschool)

Bloemen
De bloemen gaan als groet vanuit de gemeente naar dhr. P.J. Rijpma, Langelandsterweg 55.

Meeleven
Dhr. J. Jonker, Meidoornweg 23, is opgenomen in het UMCG.
Mw. J. de Winter-Balkema, Schapeweg 5 is weer thuisgekomen uit het Lucasziekenhuis in
Winschoten.
5 jaar Herberg ‘Het Anker’
Deze jubileumeditie vindt plaats op dinsdag 24 oktober, aanvang 17.00 uur. Opgave zoals altijd in
de kerk of op tolhek@home.nl het e-mailadres tot uiterlijk 22 oktober 2017. Kom en geniet wat
herberg ‘Het Anker’ U biedt.
Volleybal Together
Deze sportieve happening vindt plaats op 4 november, aanvang 18.45 uur in de Scherphornhal.
Opgave is nog mogelijk via volleybaltogether@gmail.com. Tot vandaag 15 oktober. Per team
betaal je € 20 opgave kosten. Het goede doel van deze avond is UMCG kanker research fonds.
Dat wil je toch niet missen!!!!
Dankdagactie 1 november 2017 Voedselbank
Op 15 oktober en de daaropvolgende zondagen worden er in de kerk oranje tassen in bruikleen
van de Voedselbank door “onze provider jeugd” uitgedeeld, die bestemd zijn om producten in te
zamelen voor de Voedselbank. In de tas zit een flyer waarop staat welke producten nodig zijn en
wanneer de tassen kunnen worden ingeleverd. Het is namelijk de bedoeling dat iedereen die een
tas meeneemt deze gevuld weer terugbrengt. Maar natuurlijk kunt u ook zonder oranje tas
producten doneren. In de laatste editie van Samenspraak kunt U meer informatie lezen. Alvast
hartelijk dank.

De Kerkenraad wenst u een gezegende dienst.
Kopij voor de volgende zondagsbrief kan tot donderdag 18.00 uur via e-mail naar
zondagsbrief@pguithuizermeeden.nl

Orde van dienst 15 oktober 2017
Welkom
Zingen lied 280:1 (De vreugde)
Stil gebed
Bemoediging en groet
Zingen lied 280:6
Woordje voor jong en oud
Zingen l. 935:1, 2 (Je hoeft niet)
Lezen als woord van versterking 1 Petrus 5:2 t/m 4; 8 t/m 10
Gebed
Lezen Genesis 39:20-23
Zingen Ps. 81:8, 9 (Ik ben)
Lezen Matteüs 28:16-20
Zingen lied 836:2 (Geef dat)
Verkondiging
Zingen lied 903:6 (Omdat Gij)
Lezen formulier bevestiging ambtsdragers
Zingen lied 672:6 (Vul aan wat ons ontbreekt)
Bevestiging
Uitspreken zegen
Vraag a/d gemeente
Zingen staande lied 363 (Dat ’s Heren zegen)
Dankgebed en voorbeden
Collecte
Zingen l. 416:1 (Ga met )
Zegen
Zingen als Amen lied 425 (Vervuld van)

