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Zondag 2 december 2018, 12e jaargang, nr. 47
De kleur is paars: de kleur ingetogenheid, boete
en rouw.
Deze zondag is de 1e zondag van de Advent.

Dienst 2 december 2018
Locatie: Het Anker
9.30 uur, Voorganger: Ds. D. van Alphen-Ubbens, Warnsveld
Organist: Dhr. Ties Molenhuis Lector: Mw. Jeannette Bakker
Collecten:
De eerste collecte is voor de Diaconie (kerstpakkettenactie), de tweede collecte voor de kerk en de
collecte bij de deur is voor het onderhoud.
Dienst 9 december 2018
Locatie: Het Anker

9.30 uur, Voorganger: Drs. E.R. Smit, Westeremden

Bloemen
De bloemen gaan als groet vanuit de gemeente naar de fam. Molema, Schapeweg 23.
Meeleven
Het adres van mw. A. Huizingh is gewijzigd in Paviljoen de Es E232, kamer 1019 9471 KA Zuidlaren.
Afwezigheid mw. Coby Lanting
Mw. Coby Lanting is vrij t/m 11 december. In dringende gevallen kunt u contact opnemen met de
voorzitter Jan Weening. Tel. 413023.
Adventsproject kindernevendienst
Het adventsproject van de kindernevendienst heeft dit jaar als thema 'Lichtdragers van God'. Elke
adventszondag staat er weer een andere 'lichtdrager' centraal. Voorin de kerk staan panelen met op
ieder paneel een kaars. De kaarsen in 'glas en lood' verbeelden elke zondag een lichtdrager die,
ondanks zijn of haar gebrokenheid, zich toch openstelt om zo een lichtdrager van God te kunnen zijn.
Met het project laten we zien hoe Gods Licht van bevrijding zichtbaar wordt.
Kerstmaaltijd
Graag nodigen we u uit voor onze jaarlijkse Kerstmiddag in het Anker! We beginnen de middag met
een korte viering, waarin we het Kerstevangelie lezen, samen zingen en bidden. Uiteraard ontbreken
een kopje koffie of thee met wat lekkers erbij niet. De middag wordt afgesloten met een gezamenlijk
buffet. Dit wordt voorbereid door onze maaltijdcommissie.
De middag is bedoeld voor ouderen en alleenstaanden. Wanneer? Maandag 17 december, het Anker,
16.00 uur. U kunt zich opgeven door uw naam straks in te vullen op het papier 'Kerstmaaltijd' in de
hal of bij Stijnie Smit, tel. 412784, email stijniesmit@hotmail.com of Bonnie Hoekstra, tel. 413735,
email bonnie.zingen@gmail.com. Wilt u zich graag opgeven voor 5 december?

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
Woord van welkom
Aansteken van de eerste adventskaars
Zingen: Psalm 25: 1 en 2
Bemoediging en drempelgebed
V: Onze hulp is in de Naam van de Heer
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
V: Barmhartige God, Gij die omziet naar Uw volk
en zoekt wat verloren is geraakt,
Gij die bevrijdt wie in duisternis gevangen zit,
Wij komen tot U.
A: ZIE ONS AAN ZOALS WIJ ZIJN;
VOL VAN ONSZELF,
MET DE LAST VAN HET VERLEDEN OP ONZE SCHOUDERS
V: vergeef ons, Heer
maak ons tot uw mensen, vol van genade,
A: OPEN ONS NAAR U EN NAAR ELKAAR, NAAR UW
TOEKOMST. AMEN
Zingen: Psalm 25: 3
Over deze zondag....
Zingen: Kyriëlied: Lied 463: 1, 2, 6, 7 en 8
De Schriften.
V: De Heer zij met u
A: OOK MET U ZIJ DE HEER
V: gebed
1e lezing: Zacharias 14: 4 – 9
Zingen: Lied 447
Het Evangelie: Lucas 21: 25 – 31
Zingen: Lied 462: 1, 2, 4 en 6
Preek
Orgelspel
Zingen: Lied 433
Dankzegging en voorbeden. Stil gebed. Onze Vader
Collecte. Kinderen komen binnen en we horen over het
adventsproject
We zingen het projectlied
Zingen: Slotlied: Lied 439: 1 en 3
Wegzending en zegen

Projectlied
Dragers van Gods licht te zijn,
wat was dat bijzonder,
zij getuigden, groot en klein,
van een lichtend wonder.
Zacharias was verstomd,
maar als dan zijn zoontje komt,
dan geneest God hem,
met zijn nieuwe stem
spreekt hij vrij, is hij blij,
gaat een loflied zingen:
God doet grote dingen.

