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   5e zondag van de herfst.                                      

De kleur is wit: is de kleur van reinheid, licht, feest. 
18e  na Trinitatis. 

 
Dienst 16 oktober 2022 Heilig Avondmaal  
Locatie: Mariakerk    9.30 uur , Voorganger: Ds. P. Israël 
Organist: Jan Smid        Lector: Greetje Lanting                                                             
 
Dienst 23 oktober 2022  9.30 uur, Voorganger: Mevr. C. Lanting-Polkerman (Bedum) 
Locatie: Mariakerk    
 
Locatie: Het Anker            19.00 uur, Zangdienst o.l.v. dhr. J. Weening  
              m.m.v. Mannenkoor ‘Het Hogeland’.   
Collecten: 
De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede collecte is 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 mevr. G.E. van  Houten - Huisman,        
Hoofdstraat 118.                                                                                                                                                

Inzamelingsactie voedselbank 2022 
Ook dit jaar willen we weer een inzamelingsactie houden voor de voedselbank. Zeker nu in deze 
tijd met hoge energiekosten, dure boodschappen etc. 
Waar vooral behoefte aan is olie, koffiemelk, melk (houdbaar), pasta mix/saus toiletpapier, thee, 
soep (blik of zak), margarine(kuipje), wasmiddel, toiletreiniger. 
Zie Samenspraak of kijk op de website pguithuizermeeden.nl voor verdere informatie. We hopen 
dat u allemaal weer meedoet met de inzamelingsactie.  
Alvast bedankt namens de diaconie. 
 
Bijbelgespreksgroep 
Morgen, maandag 17 oktober, gaan we verder met het bespreken van het Bijbelboek Esther. We 
komen bij elkaar bij Natasja Brouwer, om 19.30 uur. 
  

                                                                                                                                                    

 

 

 De Kerkenraad wenst u een gezegende dienst. 

Kopij voor de volgende zondagsbrief kan tot donderdag 18.00 uur18.00 uur18.00 uur18.00 uur via e-mail naar 

zondagsbrief@pguithuizermeeden.nl 

 

 

 



ORDE VAN DIENST 16 OKTOBER 2022 
 

Orgelspel  : "Schmücke dich, o liebe Seele" van Gottfried August Homilius (1714-1785) 
Welkom door ouderling van dienst 
Lied: LB 276:1,3 
Bemoediging en groet 
V Onze hulp is in de naam van de Eeuwige,  
A die hemel en aarde gemaakt heeft, 
V die trouw houdt tot een eeuwigheid  
A en niet loslaat het werk dat in liefde begonnen is. 
V Genade zij u en vrede van God,  
de Ene die was, is en zal zijn. 
A Amen. 
Gebed om ontferming 
Glorialied: LB 146 c:1,5 
Gebed bij de opening van het Woord 
Met de kinderen 
Lezing: Exodus 17:8-13 
Lied: LB 121:1,4 
Lezing: Lucas 18:1-8 
Lied: LB 339 a U komt de lof toe 
Verkondiging 
Orgelspel 
Lied: LB 388:1,2,3,4,5 Voor ieder van ons  
Collecte aankondiging 
Voorbeden, stil gebed  (Acclamatie tussen voorbeden: LB 367 e ) 
 
Nodiging 
Vredegroet 
V De vrede van Christus is met u. Wensen we elkaar de vrede. 
We brengen elkaar de vredegroet (zonder een hand te geven) 
Tafelgebed ‘Onze taal’ 
V Omhoog de harten. 
A Wij hebben ons hart bij de Heer. 
V Laten wij God danken. 
A Het past ons de Heer te danken. 
V Ja, U danken we,  
… 
en we voegen onze stem in het concert van uw kerk  
in de hemel en op aarde, 
en bezingen uw eindeloze liefde: 
 
(allen zingen op de melodie van Psalm 98) 
Heilig zijt Gij, U zal ik prijzen  
o God, U roemen wijd en zijd. 
Hosanna tot in uw paleizen 
hemel en aard’ uw heerlijkheid. 
Gezegend zij de grote koning 
die tot ons komt in ’s Heren naam. 
De hele aarde wordt zijn woning, 
Hij richt een nieuw wereld aan. 
V Gezegend bent U, God onze Vader, 
… 
Drinkt allen daaruit, 
deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed 
dat voor u en voor velen vergoten wordt 
tot vergeving van zonden. 
Doet dit, zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis. 
A Zijn dood gedenken wij,  
zijn opstanding belijden wij, 
zijn toekomst verwachten wij.  
Maranatha. 
V God, wij bidden U, … 
…tot uw koninkrijk komt. 
A Amen. 
Onze Vader 
Delen van brood en wijn 
Tijdens het delen van brood en wijn zingen we LB 385:1,2,3,4 De tafel van samen   
en is er orgelspel:"Pastorale F-dur" van Johann Sebastian Bach 
Dankgebed 
Slotlied: LB 423:1,3  Nu wij uiteengaan 
Zegen, met gezongen ‘Amen, amen, amen’ 
Orgelspel : "Praeludium und Fuge d-moll" BWV 554 van Johann Sebastian Bach (1685-1750) 


