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De kleur is wit: de kleur van inkeer en rouw,
maar ook van blijdschap, en alles wat goed is
en bij God hoort.
3e zondag van de voleinding

Dienst 25 november 2018
Locatie: Het Anker
Organist: Dhr. Jan Smid

Gedachteniszondag
9.30 uur: Mevr. C. Lanting-Polkerman
Lector: Mevr. Janke Kooi

Dienst 2 december 2018
Locatie: Het Anker

1 e Advent
9.30 uur: Ds. A. Van Alphen-Ubbens (Warnsveld)

Bloemen
De bloemen gaan als groet vanuit de gemeente naar mevrouw T.M. Biewenga, Dijkumerweg 4, Garsthuizen.
Collecten
De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede collecte voor de kerk en de collecte bij de uitgang is bestemd
voor de bloemen.
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
Uitnodiging 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 er bij niet. De middag wordt afgesloten met een gezamenlijke 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 bij Stijnie Smit, telefoonnummer 41 27 84, email stijniesmit@hotmail.com of Bonnie
Hoekstra, tel 41 37 35, email bonnie.zingen@gmail.com
Graag opgeven voor 5 december a.s.

De kerkenraad wenst u allen een gezegende dienst.

	
  

Orde van dienst 25 november 2018
Woord van welkom
Dienst van Voorbereiding
Stil moment
Aanvangslied Lied 33:2 en 5 ‘Zingt al wie leeft van Gods genade’
Bemoediging en groet
Zingen Lied 33:7 en 8 ‘Heil hem, die hoopt in vrees en beven’
Gebed voor de nood van de wereld
Glorialied 305: 1,2 en 3 ‘Alle eer en alle glorie’
Dienst van het W oord
Gebed bij de opening van het Woord
Jesaja 60: 1-11 en 17-22
Zingen Lied 72: 6 ‘Bloeie zijn naam in alle streken’
Openbaring 7:2-4, 9-7
Zingen Lied 726: 1,3 en 5 ‘Hoor een heilig koor van stemmen’
Overdenking
Zingen Lied 725: 1, 2 en 4 ‘Gij boden rond Gods troon’
Inleiding op de gedachtenis
Zingen Lied 729, 1,2,3 en 4 ‘Zij gaan op naar de stad van de vrede’
De namen worden genoemd
Lied 961 ‘Niemand leeft voor zichzelf’
Beginnen met pianospel, de gemeente voegt in Later afwisselend piano en gemeente.
Dienst van Gaven en Gebeden
Dankgebed, voorbede, stil gebed afgesloten met het gezamenlijk bidden van het ‘Onze Vader’
Delen van de gaven
Slotlied 416:1 t/m 4 ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’
Wegzending en zegen (gezongen Amen)
	
  

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

