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De kleur is groen: de kleur van de hoop, van
groei en toekomst.
Deze zondag is de 2e zondag van de herfst.

Dienst 30 september 2018
Locatie: Mariakerk
11.00 uur, Voorganger: Ds. A. ten Hove, Roodeschool
Organist: Dhr. Ties Molenhuis Lector: Dhr. Geert Kruize
Collecten:
De eerste collecte is voor de Diaconie, de tweede collecte voor de kerk en de collecte bij de deur is
voor de bloemen.
Dienst 7 oktober 2018
Locatie: Het Anker

Doopdienst
9.30 uur, Voorganger: Ds. D. de Boer, Leeuwarden

Locatie: Het Anker

Regionale Jeugddienst m.m.v. Huisband Ten Boer
19.00 uur, Voorganger: Ds. J. Schimmel, Spijk

Bloemen
De bloemen gaan als groet vanuit de gemeente naar dhr. E. Kremer, Noorderstraat 21.
Meeleven
Mw. T.H. Dijkstra-Heersema, Langelandsterweg 57 zal maandag een buikoperatie ondergaan in het
UMCG.
Nieuwe en vertrekkende ambtsdragers
Op 14 oktober 2018 eindigt voor een aantal ambtsdragers hun ambtstermijn, te weten:
Hans Leenders: Diaken en Scriba; Greetje Noorloos-Hemmes: Diaken; Tonnie Westerloo: Diaken;
Elly Dijksterhuis-Zandt: Ouderling voor rouw en trouw; Willem Ties Oosterhuis: Ouderling Kerkrentmeester; Wouter Wiersema: Jeugdouderling voor 50%; Gerlinde Wiersema-Ten Brinke:
Jeugdouderling voor 50%.
De kerkenraad is verheugd dat de volgende gemeenteleden bereid zijn gevonden om een ambt te
vervullen: Ria Ausema-Ravensbergen: herbevestigd als Diaken met bijzondere taak als Scriba;
Janny Westerdijk-Bouwsema: herbevestigd als Ouderling voor rouw en trouw; Bonnie Hoekstra:
Diaken.
Tonnie Westerloo heeft nog een termijn als diaken aanvaard en Wouter en Gerlinde Wiersema hebben
nog een termijn van twee jaar aanvaard als jeugdouderlingen.
Voor een tweetal vacatures worden momenteel nog gesprekken gevoerd met een aantal gemeenteleden. Mochten deze leden ook een ambt aanvaarden dan zal dat op de zondagsbrief van 7 oktober
bekend worden gemaakt.
Bezwaren tegen de gevolgde procedure of tegen de bevestiging van een gekozene kunnen worden
ingebracht door stemgerechtigden en dienen uiterlijk vijf dagen na deze bekendmaking schriftelijk en
ondertekend bij de kerkenraad te worden ingediend. Indien er geen bezwaren zijn zullen de genoemde
gemeenteleden in de morgendienst van 14 oktober door ds. D. van Alphen-Ubbens worden bevestigd.
Meij Zingt
Vanavond om 19.00 uur is er weer Meij Zingt in het Anker. Immanuel zal het muzikaal begeleiden.
De commissie heeft geprobeerd om mooie liederen voor jong en oud te zoeken. U bent van harte
uitgenodigd.
Maaltijd
Op dinsdag 16 oktober hoopt de maaltijdcommissie weer een maaltijd te verzorgen waar iedereen
van harte welkom is. De tijden en de plaats zijn als vanouds, 17.00 uur in het Anker.
Kopij voor de volgende zondagsbrief kan tot donderdag 18.00 uur via e-mail naar
zondagsbrief@pguithuizermeeden.nl

Prijs 5 euro (ja nog steeds) en 10 euro voor een heel gezin. Daarbij ook nog de koffie gratis.
Een heel leuke gelegenheid om elkaar bij de koffie en een maaltijd te ontmoeten.
Nieuwsgierig naar het menu? Wij eten in oosterse sferen met nasi en bami met wat daar natuurlijk als
toebehoren bij hoort. De intekenlijsten hangen vanaf zondag weer in de kerk en opgeven kan natuurlijk
ook via het bekende emailadres tolhek@home.nl. Opgaves uiterlijk zondag 14 oktober.
De maaltijdcommissie
Wij wensen elkaar een gezegende dienst toe.

Orde van dienst
Welkom en mededelingen
Zingen: Aanvangslied: Psalm 19: 1 en 2
Stil gebed
Bemoediging en groet
Zingen: Klein Gloria: Lied 195
1e lezing: Matteüs 18: 21 – 35 (dominee)
Zingen: Lied 310
Gebed om de Heilige Geest
2e lezing: Jona 2 (lector)
Zingen: Psalm 30: 1, 4 en 5
3e lezing: Matteüs 16: 1 – 4 (lector)
Zingen: Lied 350: 1, 5 en 7
Verkondiging: Jona's dankgebed
Zingen: Lied 704
Gebeden, stil gebed, Onze Vader (tekst NBG 1951)
Tijdens voorbeden: “Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons” 367e (3x)
Collecten
Zingen: Lied 416
Zegen
Gezongen Amen: Lied 431c

