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Dienst 21 oktober 2018
Locatie: Mariakerk
Organist: Jan Smid

Zondag 21 oktober 2018, 12e jaargang, nr. 41
5e zondag van de herfst.
De kleur is groen: de kleur van de hoop, groei
en toekomst. 21e na Trinitatis.

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

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 28 oktober 2018
Locatie: Mariakerk

9.30 uur, Voorganger: Mw. C. Lanting-Polkerman

Bloemen
De bloemen gaan als groet vanuit de gemeente naar dhr. P.N. Dijk, Havenweg 32.
Dankdagactie 7 november 2018
Zondag 21 oktober worden er tasjes uitgedeeld om producten in te zamelen voor de
voedselbank. In de tas zit een flyer waarop staat welke producten nodig zijn.
Ook kunt U Douwe Egberts waardepunten inleveren.
Douwe Egberts verstrekt voor elke 600 punten 1 pak koffie aan de voedselbank.
De diaconie zal U zeer dankbaar zijn.
Israël-lezing
Op maandag 5 november 2018 om 20.00 uur houdt ds. Jaap de Vreugd een lezing met als
thema ‘Kerk en Israël’ in het gebouw van de Waardevol Leven Gemeente, Badweg 20 te
Loppersum. Zaal is open om 19.30 uur en de entree is gratis. Iedereen is van harte
welkom.

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 zondag 21 oktober 2018
Aanvangslied Psalm 16: 1 “Bewaar mij, want ik schuil bij U, o God”
Stil gebed om zegen, waarna woorden van bemoediging en groet
Toenaderingsgebed
Vervolg Psalm 16: 3 “Ik prijs de Heer; Hij heeft mijn hart verlicht”
Inleidend woord
Kyriegebed met gezongen acclamatie
Woorden die heenwijzen naar het Rijk van God
Glorialied 305: 1, 2 en 3 “Alle eer en alle glorie geldt de luisterrijke naam!”
Gebed om het licht van de heilige Geest
Aandacht voor de kinderen die naar hun ruimte gaan om daar hun dienst te
houden
Bijbellezing Romeinen 8: 31- 39
Lied 800: 1, 3 en 4 “Wat zou ik zonder U geweest zijn”
Uitleg en verkondiging
Lied 947: 1, 2 en 3 “Wanneer mijn hart vaarwel moet zeggen”
Bericht van overlijden
Lied 769: 1“Eens als de bazuinen klinken”
Dankgebed, voorbeden en het “Onze Vader” door allen
Collecte
Slotlied 675: 1
“Geest van hierboven, leer ons geloven”
Heenzending en zegen
Vervolg Slotlied 675: 2
“Wat kan ons schaden, wat van U scheiden”

