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Dienst 28 oktober 2018
Locatie: Mariakerk
Organist: Ties Molenhuis

Zondag 28 oktober 2018, 12e jaargang, nr. 42
6e zondag van de herfst.
De kleur is groen: de kleur van de hoop, groei
en toekomst. 22e na Trinitatis.

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

Collecten:
De eerste collecte is voor de diaconie (NBG), de tweede collecte voor de kerk en de
collecte bij de uitgang is voor het onderhoud.
Dienst 4 november 2018
Locatie: Het Anker

9.30 uur, Voorganger: Ds. K.J. Faber (Wolvega)

Bloemen
De bloemen gaan als groet vanuit de gemeente naar familie Meijer, p/a familie LantingMeijer, Tuinbouwweg 23A.
Meeleven
Mw. A.R. Wieringa-Schlukebir is opgenomen op de Dignis locatie, Zuiderpaviljoen 1-61,
9471 CE Zuidlaren .
Actie Schoenmaatje
De dozen zijn reeds uitgedeeld en nu rest nog het verzamelen. Volgende week zondag 4
november mag U de schoenendoos meenemen naar de kerk. Voor in de hal worden alle
dozen verzameld. Lukt het niet kijk dan in Samenspraak voor een ander tijdstip.
Kinder-themadienst
Op zondag 11 november 2018 wordt er ’s middags om 14.00 uur weer zo’n dienst
gehouden in Het Anker. Het thema is ‘Samen delen’’ Er is oppas aanwezig. Jong en oud is
van harte welkom.
Collecte Ned. Bijbel Genootschap
Deze heeft als doel om de kinderen in Kenia een bijbel te geven. Door de ernstige droogte
is het leven hier veel zwaarder geworden. Sommige kinderen krijgen thuis amper te eten,
de ouders hebben er moeite mee om schoolgeld te betalen laat staan een bijbel te kopen
voor hen. Op een school met 300 leerlingen is dan ook vaak 1 bijbel beschikbaar. "Door in
de bijbel te lezen leer ik wijze lessen voor later", is een reactie van een leerling. Met uw gift
geeft u dus kinderen en hun ouders toegang tot de bijbel.
Dankdagactie 7 november 2018 Voedselbank
Zonder oranjetasje kunt U ook producten doneren. Voorkeursproducten zijn melk
(houdbaar), conserven, koffie, koffiemelk, e.d. Ook andere producten zijn van harte
welkom. En ook Douwe Egberts waardepunten kunt u inleveren, voor elke 600
waardepunten doneert Douwe Egberts 1 pak koffie aan de voedselbank. Zie voor
inleverdata e.d. Samenspraak 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 zondag 28 oktober 2018
Thema: ‘Met andere ogen’
Dienst van Voorbereiding
Welkom
Stil moment
Aanvangslied Lied 210:1 t/m 3 ‘God van hemel, zee en aarde’
Bemoediging en groet
Zingen Lied 8a: 1, 3 en 6 ‘Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam’
Gebed
Glorialied Lied 98: 1 en 3‘Zing een nieuw lied voor God de Here’
De Tien Woorden
Zingen Lied 150a 1 en 4 ‘Geprezen zij God’
Dienst van het Woord
Gebed
1e Schriftlezing: Psalm 13
Zingen Lied 315: 2 ‘En of een mens al diep verloren’
2e Schriftlezing: Marcus 10: 46-52
Zingen Lied 825: 1 en 4 ‘De wereld is van Hem vervuld’
Overdenking
Zingen Lied 834: alle drie ‘Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht’
Dienst van gaven en gebeden
Gebeden
Inzameling van de gaven
Slotlied: Lied 423 alle drie ‘Nu wij uiteen gaan’
Wegzending en zegen

