Zondagsbrief PG Uithuizermeeden
www.pguithuizermeeden.nl

Zondag 10 december 2017, 11e jaargang, nr. 50
De kleur is paars: de kleur van ingetogenheid,
boete en rouw.
Deze zondag is de 2e zondag van Advent.

Dienst 10 december 2017
Locatie: Het Anker
Organist: Dhr. Jan Smid

9.30 uur, Voorganger: Mw. C. Lanting-Polkerman
Lector: Mw. Ariëtte Brontsema

Collecten:
De eerste collecte is voor de Diaconie (PKN: Pastoraat), de tweede collecte voor de kerk en de collecte
bij de deur is voor het onderhoud.
Dienst 17 december 2017
Locatie: Het Anker

9.30 uur, Voorganger: Mw. B. de Beaufort, Zandeweer

Bloemen
De bloemen gaan als groet vanuit de gemeente naar mw. J. de Winter-Balkema, Schapeweg 5.
Kerstviering/maaltijd voor ouderen en alleenstaanden
Er hebben zich nog niet zoveel mensen opgegeven voor de kerstviering/maaltijd.
U kunt zich nog opgeven t/m vrijdag 15 december bij Stijnie Smit (412784) of bij Greetje Noorloos
(415223). In de hal van de kerk ligt ook een intekenlijst waarop u uw naam kunt zetten.
Voor meer informatie zie Samenspraak van december.
De Diaconie
Advent
Advent, het komen, is de voorbereidingstijd van 4 weken voorafgaand aan Kerstmis. Het is een tijd van
bezinning (nadenken) en inkeer (berouw, spijt). In lijn met de Kindernevendienst hebben we dit jaar
gekleurde kaarsen. Je zou kunnen bedenken dat we als mensen allemaal verschillend zijn dus zijn de
kaarsen dat ook. Elke week brandt er een andere kleur en elke keer vertellen we de betekenis van de
kleur.
Deze tweede adventszondag is de kaarskleur groen, dat betekent hoop en nieuw leven, groeien en
toekomst.
Adventsproject Kindernevendienst
Het aansteken van de kaars
Tijdens de adventszondagen wordt traditiegetrouw de kaars aangestoken en een gedicht voorgelezen.
Dit jaar doen we het anders. Bij aanvang van de dienst wordt er door een kind van de Kindernevendienst een gemeentelid gevraagd samen de kaars aan te steken. Hierbij wordt geen gedicht
voorgedragen.
God maakt een nieuw begin
Het adventsproject stelt de geboorte van Jezus centraal. Alles begint met Zacherias die niet kan praten
...tot dat hij vader wordt. Voor hem is dit een nieuw begin. Het verhaal gaat verder met Maria.
Zij verwacht een kindje. Het kindje Jezus zal zorgen voor een nieuw begin. Niet alleen voor Maria, maar
voor ons allen. Door middel van platen op een projectverbeelding, verhalen uit de bijbel en het zingen
van een lied zullen we het verhaal naar Kerst zichtbaar maken.
Na de dienst is er koffiedrinken.
Wij wensen elkaar een gezegende dienst toe.

Kopij voor de volgende zondagsbrief kan tot donderdag 18.00 uur via e-mail naar
zondagsbrief@pguithuizermeeden.nl

Orde van dienst
Welkom
Dienst van Voorbereiding
Stil moment
Aansteken adventskaars
Zingen: Aanvangslied: Lied 215: 1, 2 en 3
Bemoediging en groet
V: Onze hulp is in de naam van de Heer
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft
V: Onder de hoede van de hemel schuilen wij, God,
bij u en bij elkaar.
A: Geef ons uw vrede.
V: Onder uw vleugels zoeken wij heil, de weg ten leven.
A: Geef ons uw vrede.
V: In uw licht klaart onze dag op, wordt zelfs de nacht ons
als de dag.
A: Geef ons uw vrede.
V: Dat wij ons verbinden aan U en aan elkaar.
En vol vertrouwen samen leven op hoop van zegen.
A: En geef uw vrede aan alle mensen.
V: We groeten elkaar in Zijn naam
A: Die wij kennen door Jezus Christus, Amen
Zingen: lied 215: 4, 5 en 7
Gebed afgesloten met 'Heer ontferm U'
Dienst van het Woord
Gebed
Kindernevendienst
1e Schriftlezing: Jesaja 65: 17-25
Zingen: Lied 767: 1 en 3
2e Schriftlezing: Lucas 1: 26-35
Zingen: Lied 473: 1 en 2
Uitleg en verkondiging
Zingen: Lied 512: 1, 4 en 5
Zingen: Projectlied Kindernevendienst, melodie lied 464
Dienst van Gebeden en gaven
Gebeden
Inzameling van gaven
Zingen: Slotlied: Lied 442
Wegzending en zegen

Projectlied
Een engel spreekt, Maria hoort,
zij geeft zich over aan dat woord.
Daarom zal zij de moeder zijn
van Gods geheim, een kindje klein!
Refrein:
Voor alle mensen groot en klein
wil God zo graag de Redder zijn.
Luister naar dit verhaal, je wordt
gegrepen door de liefde van God.

