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De kleur is groen: de kleur van de hoop, van
groei en toekomst.
Deze zondag is de 12e zondag van de zomer.

Dienst 9 september 2018
Startzondag
Locatie: Het Anker
9.30 uur, Voorganger: Mw. C. Lanting-Polkerman
Organist: Dhr. Ties Molenhuis
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 16 september 2018
Locatie: Mariakerk

Leesdienst
9.30 uur, Voorganger: Dhr. P. de Boer

Bloemen
De bloemen gaan als groet vanuit de gemeente naar dhr. E. Werkman, Hoofdstraat 12.
Meeleven
– Donderdag 29 augustus is mw. Wassing-Beukema, Kon. Julianastraat 4a weer thuisgekomen uit
Maartenshof.
– Afgelopen zondag is mw. Lia Kooi-Dijkhuizen, Lange Drift 47 opgenomen in het Ommelander
ziekenhuis in Scheemda. Ze heeft in het UMCG een hartkatheterisatie ondergaan, is gedotterd
en heeft een stent gekregen. Gelukkig mocht ze afgelopen woensdag weer huiswaarts keren
waar ze verder kan aansterken.
Na de dienst is er koffie drinken.

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
Stil moment
Zingen: Aanvangslied: opwekking 167
Groet en bemoediging
V: de genade van de Heer zij met u allen
G: en zijn vrede met u
V: Onze hulp is in de naam van de Heer
G: die hemel en aarde gemaakt heeft
V: Hoor ons aan, Eeuwige God
G: hoor naar ons bidden
V: Gij, die ons hart aanziet
Gij, die onze diepten peilt
G: Blijf ons niet verborgen
V: wij herkenden U niet,
wij zochten onszelf
G: Gij Heer, vergeef ons
V: Doe ons herleven en maak ons weer nieuw
G: Geef ons uw genade, zegen ons met vrede
Amen
Zingen: Lied 216
Kyriëgebed
Zingen: Glorialied 413: 1 en 2
Gebed
Kinderverhaal Emmaüsgangers
Zingen: Lied 8b: 1, 4 en 5
Schriftlezing: Johannes 4: 1-26 en 39-42
Zingen: Lied 139: 1 en 2
Overdenking
Kijk en luisterlied: 'ken je mij” van Trijntje Oosterhuis
Kindermoment
Danken, bidden, stil gebed, Onze Vader
Delen van de gaven
Zingen: Slotlied 425
Wegzending en zegen

Opwekking 167: Samen in de naam van Jezus
Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot zijn eer.
Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is.
En zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
't Werk van God is niet te keren
omdat Hij er over waakt,
en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.
Prijst de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
't Is Uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer!

