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Zondag 5 september 2021, 15e jaargang, nr. 36
De kleur is groen: de kleur van de hoop, van
groei en toekomst.
Deze zondag is 12e zondag van de zomer.
(14e zondag na Trinitatis)

Dienst 5 september 2021
Locatie: Het Anker
Organist: Dhr. Ties Molenhuis

9.30 uur, Voorganger: Ds. D. van Alphen-Ubbens, Warnsveld
Lector: Mevr. Greetje Lanting

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 12 september 2021
Locatie: Het Anker

Startzondag
9.30 uur, Voorganger: Ds. P. Israël

Bloemen
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar dhr. S. Gast, Rensumapark 18.
Meeleven
Dhr. S. Gast, Resumapark 18 is eind vorige week thuisgekomen uit het ziekenhuis.
Mevr. E. Bakker-Jans, Smitsweg 40 is afgelopen week opgenomen in het OZG. Ze heeft een operatie
ondergaan en is nu weer thuis.
Startzondag 12 september
Wij willen iedereen van harte uitnodigen voor de Startzondag op 12 september a.s. In Corona-tijd
waren we voornamelijk online met elkaar verbonden, maar die verbondenheid mogen wij nu ook weer
op een andere manier vormgeven. Het nieuwe seizoen luiden we in met een feestelijke dienst op startzondag die op het hele gezin gericht is. Verschillende musici werken mee: Ties Molenhuis, Gerda
Loode en het Combo. En het koortje wordt deze keer met 2 zangers uitgebreid. Het thema is ‘Van U is
de toekomst: oprichten en verder kijken’. Voor de kinderen is er o.a. een verhaal ‘Morgen’ en uit de
bijbel lezen we Lucas 13: 10-17.
Na de kerkdienst gaan we met elkaar koffie/thee/limonade drinken met wat lekkers erbij. Aansluitend
gaan we in groepjes fietsen door en om het dorp. Onderweg moeten er vragen c.q. opdrachten
uitgevoerd worden. Uiteraard wordt er aan de inwendige mens gedacht. Natuurlijk houden we rekening
met de coronaregels, 1,5 meter afstand houden, handen desinfecteren en bij klachten blijven we thuis.
Voor de activiteiten na de kerkdienst is het fijn als we weten op hoeveel personen we ongeveer kunnen
rekenen. Opgave uiterlijk dinsdag 7 september bij Stijnie Smit of Ria Spijk via de mail
stijniesmit@hotmail.com of jspijk@hetnet.nl of per telefoon 0595-412784 / 0595-424178.
Wij hebben er zin in; wij denken dat het een prachtige zondag gaat worden. Daarom nogmaals: van
harte uitgenodigd op zondag 12 september! De voorbereidingscommissie van de Startzondag.
Heringebruikname Mense Ruiter orgel op zondag 19 september
Het Mense Ruiter orgel wordt op zondag 19 september weer in gebruik genomen. Vanaf het begin van
dit jaar is er groot onderhoud uitgevoerd. Zondag 19 september wordt het orgel weer voor het eerst
bespeeld tijdens de eredienst. Na de eredienst vanaf ca. 11.00 uur volgt er dan een presentatie door
Sander Booij, directeur van Mense Ruiter en tevens een bekwaam organist. Vervolgens zal Sander
Booij een demonstratie op het orgel geven. Aansluitend spelen de eigen organisten, Ties Molenhuis
en
Kopij voor de volgende zondagsbrief kan tot donderdag 18.00 uur via e-mail naar
Jan
zondagsbrief@pguithuizermeeden.nl

Smid, een aantal werken. Allen van harte welkom. I.v.m. de coronaregels is er plaats voor
maximaal 100 personen.

Orde van dienst zondag 5 september 2021
Orgelspel: Voluntary in a minor van William Boyce (1710-1779)
Welkom en mededelingen
Zingen: Aanvangslied: Psalm 139: 1 en 6
V: Onze hulp in de Naam van de Heer
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
V: Die trouw blijft tot in eeuwigheid
A: EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON
V: Genade en vrede, van God onze Vader,
A: EN VAN JEZUS CHRISTUS ONZE HEER
V: In de gemeenschap van de Heilige Geest.
A: AMEN
Zingen: Psalm 139: 14
Smeekgebed
Zingen: Loflied: Lied 305
Gebed
1e lezing: Zacharia 8: 4-8, 20-23
Zingen: Lied 122: 1 en 2
Het Evangelie: Marcus 8: 22-26
Zingen: Lied 321: 1, 2, 5, 6 en 7
Preek
Orgelspel: Partita 1 & 2 “Was Gott tut, das ist wohlgetan” van Johann Pachelbel (1653-1706)
Zingen: Lied 909
Gebeden
Collecte
Zingen: Lied 418: 1, 2 en 3
Wegzending en zegen
Orgelspel: Voluntary in G van Henry Heron (1738-1795)
De kerkenraad wenst u een gezegende dienst toe.

