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Zondag 2 oktober 2022, 16e jaargang, nr. 40
3e zondag van de herfst.
De kleur is groen: de kleur van de hoop, groei en
toekomst. 16e na Trinitatis.

Dienst 2 oktober 2022
Locatie: Het Anker
Organist: Wim Dalmaijer

9.30 uur, Voorganger: Ds. K.G. Pieterman (Niekerk)
Lector: Jeannette Bakker

Dienst 9 oktober 2022
Locatie: Het Anker

9.30 uur, Voorganger: Ds. P. Israël
Bevestigen ambtsdragers

Collecten:
De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede collecte voor de kerk en de collecte bij de
uitgang is voor het onderhoud. Giften blijven ook mogelijk via Givt of het bankrekeningnummer.
Bloemen
De bloemen gaan als groet vanuit de gemeente naar fam.van Dam - Kooistra,
Oosternielandsterweg 3.
Aanvulling jubilea
Op 15 oktober zijn de heer en mevrouw D. Middelkoop en H. Middelkoop-Kruit, Uithuizerweg 15,
9982 ND Uithuizermeeden 40 jaar getrouwd.
Boekbespreking
Op woensdag 5 oktober is de volgende bijeenkomst, om 19.30 uur in het Anker. We bespreken de
interviews met Aafke Romeijn en Nora Asrami.
Energiekosten
Ook wij hebben te maken met de gevolgen van de sterk gestegen kosten voor gas en elektriciteit.
Doordat ons energiecontract is afgelopen zijn onze maandelijkse energiekosten bijna verdubbeld
en deze bedragen ca. 4000 euro per maand. Deze kosten kunnen we als gemeente niet dragen en
daarom hebben we als kerkrentmeesters gezocht naar mogelijkheden om de kosten zoveel
mogelijk te beperken. Voor de korte termijn zijn de mogelijkheden beperkt en kunnen we niet
anders dan de verwarming van het Anker lager zetten. Vanaf volgende week zondag 9 oktober zal
de temperatuur in de kerkzaal op maximaal 15 graden worden afgesteld. Met de huidige gasprijzen
is het financieel niet verantwoord om de kerkzaal op zondag alleen maar voor de eredienst te
verwarmen. We realiseren ons dat dit vervelend is maar vragen ook begrip. Met de andere
gebruikers van het Anker is inmiddels per brief contact opgenomen om hen te informeren over de
maatregelen. Voor de lange termijn kijken we als kerkrentmeesters naar de mogelijkheden van
verduurzaming waardoor we in de toekomst minder of niet meer afhankelijk zullen zijn van het gas.
Echter, dit zal zeker nog de nodige tijd kosten en wij zullen u daarover op een later moment
informeren.
Namens het College van Kerkrentmeesters.

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

Koffiedrinken na de dienst
Zondag 9 oktober a.s. is het weer koffiedrinken na de dienst. Wij zoeken nog wat bakkers die iets
lekkers voor bij de koffie/thee willen maken. Aanmelden kan bij Stijnie Smit: 0595 412784.

Orde van dienst 2 oktober 2022
Orgelspel
Dienst van voorbereiding
Aanvangslied:Ps. 119: 31,34
Bemoediging en groet
Lied LB 215: 1,2,4,6
Kyriëgebed met gezongen acclamatie, “Heer, ontferm U'' (dienstboek nr 81)
Glorialied LB 274: 3
Dienst van het Woord
Gebed voor de opening van het Woord
Kinderen gaan naar de kindernevendienst
Eerste lezing Habakuk 3, 1-3.16-19 (gelezen door de lector)
Lied LB 156
Tweede lezing Lucas 17, 1-10 (gelezen door de lector)
Lied LB 923
Uitleg en verkondiging
Orgelspel "Allein Gott in der Höh' sei Ehr" Jan Psz Sweelinck.
Lied LB 910
Bericht van overlijden
Lied: 913: 1,3
Dienst van gaven en gebeden
Dank en voorbeden met gezongen acclamatie: 'Heer, onze God, wij bidden U
verhoor ons' 367 e
Stil gebed
Onze Vader (klassieke versie)
Slotlied LB 863 (kinderen komen terug van de lange kindernevendienst)
Wegzending en zegen
Gezongen Amen 431 b of 431 c (keuze organist)
Orgelspel:"Basse et Dessus de Trompette", (de trompet in de bas en de sopraan)
van L.N. Clérambault.

