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Zondag 4 augustus 2019, 13e jaargang, nr. 30
De kleur is groen: de kleur van de hoop, van
groei en toekomst.
Deze zondag is 7e zondag van de zomer.
(7e zondag na Trinitatis)

Dienst 4 augustus 2019
Locatie: Het Anker
Organist: Dhr. Anjo de Haan

9.30 uur, Voorganger: Drs. F. Postema (Krewerd)
Lector: Mevr. Anna de Boer

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 11 augustus 2019
Locatie: Mariakerk

9.30 uur, Voorganger: Ds. D. van Alphen-Ubbens (Warnsveld)

Bloemen
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar mevr. G. Hofsteenge-Kroon, Grote Hadderstraat 2B
Kindernevendienst in de zomer
Zondag 4 augustus: Lange kindernevendienst in Het Anker
Zondag 11 augustus: geen kindernevendienst
Zondag 18 augustus: geen kindernevendienst i.v.m. Vakantieweek/Schuurdienst
Zondag 25 augustus: kindernevendienst
Wij hopen de kinderen te ontmoeten in de zomer!
Mevr. Coby Lanting is afwezig van 7 augustus t/m 1 september. Voor dringende zaken kunt u contact
opnemen met de voorzitter Jan Weening, tel. 413023

De kerkenraad wenst u een gezegende dienst toe.
Kopij voor de volgende zondagsbrief kan tot donderdag 18.00 uur via e-mail naar
zondagsbrief@pguithuizermeeden.nl

Welkom en mededelingen
Intrede lied 797: 1 + 2+ 5
Bemoediging en drempelgebed:
Voorganger: licht, leven en liefde komen van God, onze vader;
Allen: schepper van hemel en aarde
Voorganger: die zich in Christus Jezus, onze Heer, aan ons heeft gegeven;
Allen: amen.
Voorganger: wij loven u, God onze vader, met lichaam en ziel. U geeft ons leven kracht en zin voorbij vernietiging en dood.
Allen: Herschep ons naar het beeld van uw zoon. Gezegend bent u, Heer dat u met ons op weg gaat, hoor ons lied;
Aansluitend lied 797: 7 + 8 (Hierna gaan wij zitten)
DIENST VAN DE VEROOTMOEDIGING

Kyriëgebed: Wij beginnen met lied 367c
Vg: … Kyriegebed eindigend op: ‘Zo bidden wij allen….’
Allen: Wees bij ons, ontferm U over ons en versterk ons in dit uur, hoor ons lied... (lied: 367c)
Woorden van troost en bemoediging. 1 Johannes 3: 18 e.v.
Woorden die ons de weg wijzen
Lied 863: 4 + 6
Gebed om de opening van het Woord.
1e Schriftlezing: Prediker 1,2; 2,21 -23
Lied 653: 1 + 6 + 7
2e Schriftlezing: Psalm 90,1.3-6.12-14.17
Lied 305: 1
Uitleg en verkondiging
Meditatief orgelspel (graag in stilte!)
lied 91a: 1 + 2
DIENST VAN ONS ANTWOORD

Geloofsbelijdenis
lied 91a:3
Voorbede, iedere voorbede wordt beëindigd met 'Zo zingen wij...'; U als gemeente neemt dit gebed dan over door te zingen lied 367e.
Voorbede
Stil gebed
Voorganger: Voor U, Enige, zijn duizend jaren een dag gelijk, tijd en eeuwigheid zijn voor U hetzelfde.
Allen: Wij verheerlijken uw naam door Jezus Christus onze Heer, die ons heeft leren bidden: Lied 1006
Inzameling van de gaven 365: 1
Staande zingen wij ons slotlied 845: 1 + 2 + 3
Wegzending
Voorganger: In ons hart en in ons huis
Allen: de zegen van de Eeuwige en Barmhartige,
Voorganger: In ons komen en in ons gaan
Allen: de vrede van de Eeuwige en Barmhartige,
Voorganger: In ons leven, op onze zoektocht,
Allen: De liefde van de Eeuwige en Barmhartige,
Voorganger: Bij het einde, nieuw begin
Allen: De armen van de Eeuwige en Barmhartige, om ons op te vangen en Thuis te brengen. Geprezen bent U, God, om uw
zorg en uw trouw…
Gezamenlijk amen lied 154b: 10

