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Zondag 18 november 2018 12e jaargang, nr.45
De kleur is groen: de kleur van de hoop, van
groei en toekomst.
Deze zondag is de 9e zondag van de herfst en
de 25e na Trinitatis

Dienst 18 november 2018
Locatie: Het Anker
Organist: Dhr. Ties Molenhuis

Heilig Avondmaal
9.30 uur: Ds. F.T. Volbeda (Groningen)
Lector: Mevr. Ria Spijk

Dienst 25 november 2018
Locatie: Het Anker

Gedachteniszondag
9.30 uur: Mevr. C. Lanting-Polkerman

Bloemen
De bloemen gaan als groet vanuit de gemeente naar de heer E. Kloosterhuis, Honderdsterweg 8, Zijldijk.
Collecten
De eerste collecte is voor de diaconie (Schoenendoosactie), de tweede collecte voor de kerk en de collecte bij
de uitgang is bestemd voor het onderhoud.
Kerstmaaltijd
Voor de kerstmaaltijd op maandag 17 december zijn we nog op zoek naar mensen die wat zouden willen koken.
Houdt u van koken geef u dan z.s.m. op bij Gerda Wierenga email tolhek@home.nl
Correctie adres
Op de zondagsbrief van 28 oktober stond een verkeerd adres van mevr. A. Wieringa-Schlukebir.
Het juiste adres is:
Dignis Locatie Zuidlaren
Zuiderpaviljoen opnamekliniek voor Somatische zorgen
Ouderen psychiatrie E 61
9471 KA Zuidlaren

De kerkenraad wenst u allen een gezegende dienst.

	
  

Dienst van voorbereiding
Aanvangslied: Psalm 62:1,5
Bemoediging en groet
Lied: 195 Klein Gloria
Leefregel: Romeinen 12,1-8
Lied 834:1,2,3
Dienst van het Woord
Gebed voor de opening van het Woord
De kinderen gaan naar de nevendienst daarbij zingen we uitzwaailied 1,2,3
Thoralezing: Deuteronomium 30,11-20 (gelezen door de lector)
Lied: 316:1,2,4
Evangelielezing: Mattheus 18,12-14 (gelezen door de lector)
Lied: 339a U komt de lof toe
Uitleg en verkondiging
Orgelspel
Lied: 981
Bericht van overlijden
Lied 121: 1 en 4
De kinderen komen terug.
Dienst van de Tafel
Voorbeden met gezongen acclamatie: 367 e “Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons'
Collecten
Nodiging
Tafelgebed
v. De Heer zij met u.
g. Zijn Geest in ons midden.
v. Heft uw harten omhoog.
g. W ij heffen ons hart op tot God.
v. Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
g. Hij is het waard onze dank te ontvangen.
v. Ja, met recht en reden, o God, spreken wij onze dankzegging uit……..................
Met hen zingen wij Heilig, heilig, heilig (Lied 405:1,4)
v. Ja, gezegend is Jezus…………………doet dit, zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis!
g. Zo gedenken wij dan, grote God, het geheim van de Gekruisigde,
Jezus Christus, de rechtvaardige, die Gij uit de dood hebt opgewekt.
v. Zend, bidden wij, uw heilige Geest……………Jezus Christus, onze Heer, die ons bijeen zal brengen in uw Rijk
waar wij om bidden met de woorden: Onze Vader….. (vertaling NBG)

Vredegroet
v. De vrede van de Heer zij altijd met u
g. En met uw geest
v. Wensen wij elkaar de vrede van Christus…………
Lied: 273:1,4,5
Delen van brood en wijn
Dankzegging na de maaltijd
Slotlied: 993
W egzending en zegen
Gezongen Amen 431 c

	
  
Kopij voor de volgende zondagsbrief kan tot donderdag 18.00 uur via e-mail naar
zondagsbrief@pguithuizermeeden.nl
	
  

