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Zondag 10 oktober 2021, 15e jaargang, nr. 41
4e zondag van de herfst.
De kleur is groen: de kleur van de hoop, groei en
toekomst. 19e na Trinitatis.

Dienst 10 oktober 2021
Locatie: Het Anker
Organist: Ties Molenhuis
Dienst 17 oktober 2021
Locatie: Het Anker

9.30 uur, Voorganger: Ds. P. Israël
Lector: Janke Kooi
9.30 uur, Voorganger: Mevr. C. Pettinga-van der Molen

Collecten:
De eerste collecte is voor het NBG, de tweede collecte voor de kerk en de collecte bij de uitgang is
voor het zeemanshuis. De collecte is bij de uitgang in de ontmoetingshal.
Bloemen
De bloemen gaan als groet vanuit de gemeente naar mevrouw T.E. Bolt-Werkman, Tuinbouwweg 27
A.
Bijeenkomst contactpersonen
Maandagavond 11 oktober 2021 is er een bijeenkomst van de contactpersonen, de avond begint
om 19.30 uur en is in het Anker.
Zingen
Een half uurtje zingen in de kerkzaal en daarna is er een kopje koffie of thee. De volgende keer is
op woensdag de 13e oktober om 11.30 uur in het Anker. Graag uw liedboek van huis meenemen.
Herfstvakantie
Van 16 oktober t/m 31 oktober heeft ds. Israël herfstvakantie. In dringende gevallen kunt u contact
opnemen met voorzitter Jan Weening (telefoonnummer 0595-413023 of
voorzitterpgu@gmail.com.)

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

Orde van dienst 10 oktober 2021
Orgel: 2e deel “Largo” uit Sonate nr.4 van Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788)
Welkom
Lied: LB 84:1,2 Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer
Moment van stilte
Bemoediging, groet en drempelgebed
V Onze hulp is in de naam van de Levende,
die hemel en aarde gemaakt heeft,
A die trouw houdt tot in eeuwigheid
en niet laat varen het werk dat in liefde begonnen is.
V Genade en vrede voor u en jullie allen!
A Genade en vrede voor de wereld!
V God, wij staan hier voor U,
met ons geloof en onze twijfel,
met onze kracht en onze zwakheid,
met onze vreugde en ons verdriet.
A God, behoed ons,
keer ons om naar U toe
en schenk ons de adem van uw Geest. Amen.
Lied: LB 84:3,6 Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer
Gebed om ontferming
Na elke intentie zeggen we samen ‘Heer, ontferm U'
Glorialied: LB 304 Zing van de Vader die in den beginne
Gebed bij de opening van de Schrift:
Met de kinderen
Lezing: Deuteronomium 15:7-11
Lied: LB 119:6 Welzalig wie de rechte wegen gaan
Lezing: Marcus 10:17-31
Lied: LB 339 a U komt de lof toe
Verkondiging
Orgel: Koraalvoorspel “Vater unser im Himmelreich” BuxWV 219
van Dietrich Buxtehude (1637-1707)
Lied: LB 320:2,3,4 Wie oren om te horen heeft
De kinderen komen terug
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Slotlied: LB 718 God, die leven hebt gegeven
Wegzending en zegen, met gezongen ‘Amen 3x’
Orgel: 3e deel Allegretto uit Sonate nr.4 van Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788)

