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Zondag 2 september 2018, 12e jaargang, nr. 34
De kleur is groen: de kleur van de hoop, van
groei en toekomst.
Deze zondag is de 11e zondag van de zomer.

Dienst 2 september 2018
Locatie: Het Anker
9.30 uur, Voorganger: Ds. K.G. Pieterman, Niekerk
Organist: Dhr. Ties Molenhuis Lector: Dhr. Dion Middelkoop
Collecten:
De eerste collecte is voor de Diaconie, de tweede collecte voor de kerk en de collecte bij de deur is
voor het onderhoud.
Dienst 9 september 2018
Locatie: Het Anker

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

Bloemen
De bloemen gaan als groet vanuit de gemeente naar dhr. M. Rozema, Lange Akker 48.
Startweekend 2018. Thema: “Een goed gesprek”
Zaterdag 8 september 2018 (16.00 – 19.00 ongeveer)
– Emmauswandeling, een wandeling met gesprek en kleine opdrachten, we verzamelen bij het Anker.
In verband met het organiseren is het prettig als u zich hiervoor opgeeft. U kunt zich opgeven
middels de opgavelijsten in het Anker, ook kunt u een e-mail sturen naar tolhek@home.nl.
Voor de kinderen wordt er tijdens de wandeling een andere activiteit georganiseerd in het Anker.
– Emmausgesprek in het Anker, voor diegenen die niet willen wandelen, maar wel nieuwsgierig zijn
naar kleine opdrachten en een 'goed gesprek'. Ook hiervoor graag opgeven middels de opgavelijsten
in het Anker of via de mail tolhek@home.nl.
– Maaltijd: soep en broodjes staan voor iedereen klaar, hier wordt een vrijwillige bijdrage voor
gevraagd. Wederom hiervoor graag opgeven via de opgavelijsten in het Anker of via emailadres
tolhek@home.nl.
Zondag 9 september 2018 (09.30 dienst, aansluitend koffie drinken)
Ook in de dienst voeren we het thema 'Een goed gesprek'; gemeenteleden van alle leeftijden komen
aan bod in deze dienst. Na de dienst drinken we samen koffie met iets lekkers erbij. Wie wil er iets
bakken of iets meenemen? Het hoeft niet iets moeilijks te zijn, graag opgeven bij Ariëtte Brontsema,
0595-412637 of ennoenariette@ziggo.nl.
Bolchrysantenactie
Op vrijdag 7 september wordt de jaarlijkse bolchrysantenactie georganiseerd! Wij zoeken nog mensen
om mee te helpen! Wie wil helpen??? Vele handen maken licht werk! We starten om 18.00 uur bij
Kruize Bloembollen, Hoofdstraat 264. Opgeven kan bij:
Cobi ten Boer: ctenboer@live.nl of tel nr: 438901
Yvonne Bos: yvonnekremer1986@hotmail.com of tel nr: 851549 / 06 30737232
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
Zingen: Aanvangslied: Psalm 139: 1 en 8
Onze hulp en Drempelgebed
V: Onze hulp is in de Naam van de Heer
A: die hemel en aarde gemaakt heeft
V: die trouw houdt tot in eeuwigheid
A: en die niet laat varen de werken van zijn handen, halleluja
V: God, wat zijn wij zonder U?
Onze geest heeft uw licht nodig
onze wil uw kracht
onze ziel uw vrede
A: Neem Gij ons leven in uw hand
reinig ons van ongerechtigheid
V: Vernieuw ons naar het beeld van Jezus Christus
A: opdat wij waarlijk uw kinderen mogen zijn
en U mogen liefhebben en dienen met al onze krachten, amen
Zingen: Lied 1016
Kyriëgebed met gezongen acclamatie: “Heer, ontferm U” (dienstboek I nr 81)
Zingen: Glorialied: Lied 305
DIENST VAN HET WOORD
Gebed voor de opening van het Woord
1e lezing: Zacharia 8: 4-8, 20-23
Zingen: Lied 770
2e lezing: Marcus 8: 22-26
Zingen: Lied 909
Uitleg en verkondiging
Orgelspel
Zingen: Lied 678: 1, 3, 4, 8 en 9
DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN
Dank en voorbeden met gezongen acclamatie: 'Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons' (367e)
Stil gebed
Onze Vader (klassieke versie)
Collecte
Zingen: Slotlied: Lied 534
Wegzending en zegen
Gezongen Amen 431 b

