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5 zondag van de herfst.
De kleur is groen: de kleur van de hoop, groei en
e
toekomst. 19 na Trinitatis.

Dienst 22 oktober 2017
Locatie: Mariakerk
Organist: Jan Smid

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

Collecten:
De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede collecte voor de kerk en de collecte bij de
uitgang is voor het onderhoud.
Dienst 29 oktober 2017
Locatie: Mariakerk

9.30 uur, Voorganger: Ds. G.J. Gardenier (Appingedam)

Bloemen
De bloemen gaan als groet vanuit de gemeente naar dhr. H.K. Venhuis, Bergsmastraat 14.
Meeleven
Mw. C. Mertens-Top, Pr. Beatrixstraat 14, verblijft tijdelijk in Wiemersheerd, De Schepperij 2,
9919 HJ Loppersum, kamer 2.13.
Opgenomen in het UMC Groningen Mw. W. van der Leest-Scholtens, Kwekersweg 7.
Dankdagactie 1 november 2017 Voedselbank
Ook op deze zondag 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.
De volgende producten zijn voorkeurproducten: melk (houdbaar), conserven, koffie, koffiemelk,
wasmiddel, handzeep, afwasmiddel, allesreiniger en eigen keuze. De Voedselbank is blij met
iedere bijdrage die aan de eisen van de voedselveiligheid voldoet.
Waar en wanneer kunt u de tas/producten inleveren?
- in het Anker tijdens de Dankdagdienst op woensdag 1 november 2017 in de hal bij de tafels
- in het Anker tijdens de kerkdienst op zondag 5 november 2017 in de hal bij de tafels
- bij de Familie Smit Meidoornweg 58 op maandag 30 oktober 2017 tussen 18.00 en 20.00 uur en
op dinsdagmiddag 31 oktober 2017 tussen 13.30 en 15.30 uur.
De diaconie zal U zeer dankbaar zijn.
Uitnodiging gemeenteavond
Op woensdag 1 november 2017 zal, aansluitend aan de eredienst, de gemeenteavond worden
gehouden. Naast dat op deze avond onder andere de begroting voor 2018 zal worden
gepresenteerd, willen we een ieder de kans geven een groot deel van de avond zelf in te vullen.
Onder leiding van ds. G.J. Gardenier willen we aan de slag met uw en jouw wensen voor de kerk
en onze gemeente. Wat komt er op uw of jouw verlanglijstje te staan? Grijp de kans om uw/jouw
stem te laten horen op deze leuke en inspirerende avond. Kerk en gemeente maken we samen!
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 22 oktober 2017

Binnenkomst kerkenraad
Welkom en mededelingen
Psalm 96: 1 en 3
Stil gebed
Bemoediging en groet
Klein Gloria: Lied 195
Psalm 96: 2, 4, 6 en 7 (Als schuldbelijdenis, vergeving en richtlijn)
Gebed om Heilige Geest
Uitzwaailied 1, kinderen gaan naar eigen dienst en we zingen uitzwaailied 2 en 3
Genesis 13: 1 – 18
Psalm 133: 1 en 3
Johannes 6: 60 - 66
Lied 941
Verkondiging: Zien op God
Lied 978
Kinderen komen terug uit de nevendienst
Gebeden, stil gebed, Onze Vader (tekst NBG 1951)
3 x tijdens voorbeden: 'Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons' 367 e
Collecten
Lied 675
Zegen
Afgesloten: Lied 431 c (Amen, amen , amen)

