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De kleur is groen: de kleur van de hoop, van
groei en toekomst.
Deze zondag is de 7e zondag van de herfst en
de 23e na Trinitatis

Dienst 4 november 2018
Locatie: Het Anker
Organist: Dhr. Ties Molenhuis

Zendingszondag
9.30 uur: Ds. K.J. Faber (Wolvega)

Dienst 7 november 2018
Locatie: Het Anker

Dankdag
19.00 uur: Mevr. C. Lanting-Polkerman

Dienst 11 november 2018
Locatie: Het Anker

Lector:	
  Dhr.	
  Geert	
  Kruize

9.30 uur: Dhr. Le Pair (Roden)
14.00 uur: Kinderthemadienst

Bloemen
De bloemen gaan als groet vanuit de gemeente naar de familie Ubbens p/a Havenweg 4
Collecten
De eerste collecte is voor de diaconie (KIA Zending), de tweede collecte voor de kerk en de collecte bij de
uitgang is bestemd voor het onderhoud.
Dankdagactie 7 november 2018 Voedselbank
Denkt U er aan om de tasjes gevuld in te leveren voor de voedselbank? Dit kan a.s. zondag 4 november voor de
kerkdienst in de hal bij de tafels. Maandag 5 november tussen 18.00 -20.00 uur bij de familie Smit Meidoornweg
58 of dinsdagmiddag 6 november tussen 13.00 -15.00 uur. Woensdagavond 7 november voor de dankdagdienst
in de hal bij de tafels. Vrijdag 9 november brengen we alle gevulde tasjes naar de voedselbank.
Namens de diaconie bedankt.
Uitnodiging gemeenteavond
Op woensdag 4 november 2018 zal, aansluitend aan de eredienst, de gemeenteavond worden gehouden. Op
deze avond worden de begrotingen voor 2019 van de kerk en de diaconie besproken. Deze liggen ter inzage
klaar in de hal. Bent u niet in de gelegenheid deze uit de kerk mee te nemen, dan kunt u deze bij mij opvragen
(voorzitterpgu@gmail.comof 413023).
Naast deze formele kant hebben we Da D. van Alphen-Ubbens gevraagd om ons mee te nemen in de wereld
van Luther. We zitten immers vlak na 31 oktober, de Hervormingsdag. We rekenen op ruime belangstelling!
Namens de kerkenraad, Jan Weening
Adventskalender
Ook dit jaar kunt u weer een adventskalender bestellen met teksten, gedichten voor iedere adventsdag.
In de hal van de kerk kunt u een boekje bestellen. Het kost €1,-. Het boekje wordt bezorgd en dan kunt u
betalen.
Kinderthemadienst
Zondag 11 november is er weer een kinderdienst met als thema ‘Samen delen’. Er is oppas voor de
allerkleinsten.
De dienst begint om 14.00 uur in Het Anker. Iedereen is van harte welkom!
De kerkenraad wenst u allen een gezegende dienst.

	
  

ORDE VAN DIENST 4 NOVEMBER 2018
UITHUIZERMEEDEN. Thema: Iedereen zoekt U
Welkom

ORDE VAN DIENST DANKDAG 7 NOVEMBER 2018
	
  
	
  
Welkom

Dienst van de voorbereiding
Aanvangslied (staande): Psalm 42: 1 en 7 Evenals een
moede hinde

Stil moment
Aanvangslied Psalm : 67: 1 en 3 ‘God zij ons gunstig en
genadig’

Moment van stilte

Bemoediging en Groet

Bemoediging en Groet

Zingen Lied 287: 1 en 2

Lied: Lied 283 In de veelheid van geluiden

Gebed bij de opening van het Woord

Kyriegebed met gezongen acclamatie
Voorganger:
Zo bidden wij…
Allen:
‘Heer, ontferm U’ (Dienstboek I, 81)

Schriftlezing Marcus 4:26-34

Glorialied: Psalm 150 Looft God, looft Hem overal

Uitleg en verkondiging

Dienst van het Woord
Gebed voor de Opening van het Woord

Zingen Lied 719: 1, 4 en 5 ‘Loof God voor de vruchten
van boomgaard en land’

Schriftlezing: Marcus 1: 32-39 (NBV 2004)

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Zingen: Lied 534 Hij die de blinden weer liet zien

Delen van de gaven

Uitleg en verkondiging

Slotlied Gezang 248: alle 4 ‘De dag door uwe gunst
ontvangen’

Zingen: Lied 837: 1 en 4 Iedereen zoekt U
Dienst van gebeden en gaven

Zingen Lied 765: 1 en 3 ‘Gij hebt met uw brede gebaren’

Wegzending en zegen

	
  

Dankgebed en voorbeden met gezongen acclamatie
Voorganger:
Zo bidden wij…
Allen:
‘Heer, onze God, wij bidden U verhoor
ons (Lied 367e)
Stil gebed
Onze Vader
Collecte
Slotlied: Lied 838: 1 en 4 O grote God die liefde zijt
Wegzending en zegen
Gezongen ‘Amen’ (431 C)

	
  

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

