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

Dienst 7 oktober 2018
Locatie: Het Anker
Organist: Wiert Wiertsema

Doopdienst
9.30 uur, Voorganger: Ds. D. de Boer (Leeuwarden)
Lector: Dion Middelkoop

Locatie: Het Anker

19.00 uur, Voorganger: Ds. J. Schimmel (Spijk)
Regionale jeugddienst, m.m.v. Huisband Ten Boer

Collecten:
De eerste collecte is voor de diaconie (Kerk en Israël), de tweede collecte voor de kerk en de collecte
bij de uitgang is voor het onderhoud.
Dienst 14 oktober 2018
Locatie: Het Anker

Bevestiging ambtsdragers
9.30 uur, Voorganger: Ds. D. van Alphen-Ubbens (Warnsveld)

Bloemen
De bloemen gaan als groet vanuit de gemeente naar Mw. K.M. Ubbens-Saleina, Torenstraat 22.

Israëlzondag
Vandaag is het Israëlzondag en daarom wordt ook in onze gemeente evenals het vorig jaar, na de
dienst de krant Israël Aktueel uitgedeeld. Bovendien mag u ook het blad Israël Today meenemen,
een speciaal nummer, samengesteld n.a.v. het 70 - jarig bestaan van de staat Israël dit jaar. Een
schat aan informatie. Van harte aanbevolen.
Nieuwe en vertrekkende ambtsdragers
Op 14 oktober 2018 eindigt voor een aantal ambtsdragers hun ambtstermijn, te weten: Hans
Leenders Diaken en Scriba Greetje Noorloos – Hemmes Diaken Tonnie Westerloo Diaken Elly
Dijksterhuis – Zandt Ouderling voor rouw en trouw Willem Ties Oosterhuis Ouderling
Kerkrentmeester Wouter Wiersema Jeugdouderling voor 50% Gerlinde Wiersema-Ten Brinke
Jeugdouderling voor 50%. De kerkenraad is verheugd dat de volgende gemeenteleden bereid zijn
gevonden om een ambt te vervullen. Ria Ausema-Ravensbergen Herbevestigd als Diaken met de
bijzondere taak als Scriba Janny Westerdijk-Bouwsema Herbevestigd als Ouderling voor rouw en
trouw Bonnie Hoekstra Diaken Tonnie Westerloo heeft nog een termijn als diaken aanvaard en
Wouter en Gerlinde Wiersema hebben nog een termijn van twee jaar aanvaard als
jeugdouderlingen. Er blijven na de bevestiging een drietal vacatures open, twee bij de Diaconie en
één bij het College van Kerkrentmeesters. Wij zullen ook in de komende tijd blijven zoeken naar
invulling voor deze vacatures. Geert Kruize is bereid gevonden om als lid deel te nemen aan het
College van Kerkrentmeesters. Hij zal niet in een ambt bevestigd worden.
Bijzondere gemeenteavond, bouwen aan onze toekomst
Graag wil de kerkenraad u nog herinneren aan de bijzondere gemeenteavond van 10 oktober
aanstaande. Tijdens deze gemeenteavond zullen we het met name hebben over onze gebouwen
en de keuzes die we daarin moeten maken. Mocht het niet mogelijk zijn deze avond persoonlijk te
bezoeken en u wilt graag wel uw mening kwijt dan kunt u contact op nemen met de voorzitter van
de kerkenraad, Jan Weening. Telefoon 0595 413023 of voorzitterpgu@gmail.com.

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 7 oktober 2018
Welkom
Lied 216
Stil moment
Bemoediging en Groet
Opwekking lied 733
Gebed
Inleidende woorden bij de doop
Lied 347 : 1,2
Doopvragen
Doopgebed
Lied 354
Bediening van de doop
Lied 416 : 1,2,3
Overhandiging geschenken
De kinderen gaan naar de nevendienst
Schriftlezing Psalm 100 en Marcus 10 : 13-16
Lied 100 : 2,4
Verkondiging
Opwekking lied 488 - De kinderen komen terug
Bericht van overlijden
Lied 523:1 JdH ‘Veilig in Jezus armen’
Gebeden: Dankgebed-Voorbeden- Stil gebed - Onze Vader (klassieke versie)
Inzameling der gaven
Lied 704
Zegen
Opwekking 488
Heer ik kom tot U
Neem mijn hart verander mij
Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U
Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan uw voeten ben, trots en twijfel wijken, voor de kracht
van Uw liefde
RefreinHoud mij vast, laat Uw liefde stromen
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, En de kracht van Uw liefde.
Heer kom dichter bij, dan kan ik Uw schoonheid zien
En Uw liefde voelen diep in mij en Heer leer mij Uw wil, zodat ik U steeds dienen kan. En elke
dag mag leven
Door de kracht van Uw liefde
-Refrein 2xHoud mij vast, laat Uw liefde stromen
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, En de kracht van Uw liefde.
-Slot 2xDan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, En de kracht van Uw liefde
Opwekking 733
De zon komt op, maakt de morgen
wakker; mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt
en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.
-RefreinLoof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit;
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.
Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde.
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen;
tienduizend redenen tot dankbaarheid.
RefreinEn op die dag, als mijn kracht
vermindert, mijn adem stokt en mijn einde komt,
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen;
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.
Refrein 2xVerheerlijk zijn heilige naam.
Verheerlijk zijn heilige naam.
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