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4 zondag van de herfst.
De kleur is rood: de kleur verwijzend naar de Heilige
e
Geest. 20 na Trinitatis.

Dienst 14 oktober 2018
Locatie: Het Anker
Organist: Ties Molenhuis

Bevestiging Ambtsdragers
9.30 uur, Voorganger: Ds. D. van Alphen-Ubbens (Warnsveld)
Lector: Janke Kooi

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 21 oktober 2018
Locatie: Mariakerk

9.30 uur, Voorganger: Dhr. L. le Pair (Roden)

Bloemen
De bloemen gaan als groet vanuit de gemeente naar de heer en mevrouw van Houten – Huisman,
Hoofdstraat 118.
Meeleven
Mevr. T.H. Dijkstra-Heersema, Langelandsterweg 57 is vorige week vrijdag weer thuisgekomen uit
het ziekenhuis.
Dhr. A. Schutter is opgenomen in Solwerd. Adres: Solwerderweg 9, Opwierde K 8
9901 BR Appingedam.
Dankdagactie 7 november 2018
Op 14 oktober en 21 oktober worden er in de kerk oranje tassen in bruikleen van de Voedselbank
uitgedeeld, die bestemd zijn om producten in te zamelen. In de tas zit een flyer waarop staat welke
producten nodig zijn. Het is namelijk de bedoeling dat iedereen een tas mee neemt en gevuld weer
terugbrengt. Maar natuurlijk kunt u ook zonder oranje tas producten doneren. In de volgende
Samenspraak kunt u meer informatie lezen. Alvast hartelijk bedankt.
Herberg Het Anker
Op 16 oktober 2018 is dit beroemde restaurant weer open tussen 17.00 en 19.00 uur. Wilt U zeker
zijn dat er een tafel beschikbaar is dan moet U zich aanmelden via tolhek@home.nl of intekenlijst.
Dit kan tot zondag 14 oktober 2018. U bent van harte welkom.
Hulp aan Sulawesi via Kerk in Actie
Op 25 november 2018 wordt er gecollecteerd voor hulp aan de slachtoffers van de natuurrampen
op Sulawesi. Er staat meer informatie in de Samenspraak van november.

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 14 oktober 2018
Orgelspel
Woord van welkom.
Aanvangslied: Ps. 100: 1,2,4 (staande)
Bemoediging-drempelgebed-groet
v. Onze hulp is in de naam van de Heer
A.DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
v. Heer onze God, wat zijn wij zonder U?
Onze geest heeft uw licht nodig,
Onze wil uw kracht en onze ziel uw vrede.
A.NEEM GIJ ONS LEVEN IN UW HAND
EN REINIG ONS VAN ONGERECHTIGHEID.
v.Vernieuw ons naar het beeld van Jezus Christus
opdat wij waarlijk uw kinderen mogen zijn;
A.EN U MOGEN LIEFHEBBEN EN DIENEN MET AL ONZE KRACHTEN.
AMEN.
v. De Heer zij met u
A.OOK MET U ZIJ DE HEER
(gemeente neemt plaats)
Over deze zondag.....
Kyrie en gloria.
Gebed in de nood van de wereld.
Glorialied: 305
Gebed bij de opening van de Schriften
1e lezing: Deut. 15: 1-11
Lied 1008
Het Evangelie: Mc. 10: 17-31
Lied 816
Preek
Orgelspel
Lied 912: 1,2,5,6
Afscheid en (her)bevestiging ambtsdragers
Na de woorden ter afscheid zingen we ps. 90: 8
Na de bevestiging van de nieuwe ambtsdrager zingen we : lied 360: 1,2,3,6
Aanvaarding en verwelkoming door de gemeente:
Gemeente, dit is uw nieuwe ouderlingen en diakenen
Wilt u hen in uw midden ontvangen
Hen dragen in uw gebeden en hoog houden in hun ambt?
Antw. JA, DAT WILLEN WIJ VAN HARTE.
Dankzegging en voorbeden. Acclamatie: 367e. Onze Vader
Inzameling van de gaven.
Slotlied: lied 418: 1,2,3
Wegzending en zegen

