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   6e zondag van de herfst.                                      

De kleur is groen: is de kleur van groei, hoop en 

toekomst. 19e  na Trinitatis. 
Dienst 23 oktober 2022  
Locatie: Mariakerk   9.30 uur, Voorganger: Mevr. C. Lanting-Polkerman (Bedum)  
Organist: Jan Smid        Lector: Trea Westerloo                                                            
 
Dienst 23 oktober 2022           19.00 uur, Zangdienst o.l.v. dhr. J. Weening  
Locatie: Het Anker         m.m.v. Mannenkoor ‘Het Hogeland’.   
  
Dienst 30 oktober 2022  9.30 uur, Voorganger: Ds. G.A. Segger (Winsum) 
Locatie: Mariakerk 
 
Collecten: 
De eerste collecte is voor het werelddiaconaat (Kinderen en ouderen in Moldavië), 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 dhr. en mevr. Kruit-Walraven, Grote 
Hadderstraat 2K.                                                                                                                                                

Inzamelingsactie voedselbank 2022 
Ook dit jaar willen we weer een inzamelingsactie houden voor de voedselbank. U kunt de 
producten zondag 30 oktober inleveren voor de kerkdienst of woensdag 2 november voor de 
dankdienst. Bezorgen bij de fam. Smit, Meidoornweg 58. Dit kan op maandag 31 oktober tussen 
13.00-14.30 uur en tussen 18.00-20.00 uur en op dinsdagmiddag 1 november tussen 13.00 -15.00 
uur. Als het U niet zelf lukt de producten te brengen dan kan het bij U opgehaald worden. Belt u 
dan 0595-412784.Voor verdere informatie zie Samenspraak of kijk op de website 
pguithuizermeeden.nl. We hopen dat u allemaal weer meedoet met de inzamelingsactie. 
Alvast bedankt namens de diaconie 
 
Jongerengespreksgroep 
Ik ben Anne Nijland, kerkelijk werker, en ik mag de jongerengespreksgroep leiden van jullie kerk. 
In een telefoongesprek met Peter Israël hebben we bedacht dat het wel fijn zou zijn als de 
gemeente op de hoogte is wanneer dat plaatsvindt. Bij dezen voor komende zondag (bij Tjitske) 
om 16.30 uur. Bij de vorige bijeenkomst (bij Marieke) hebben we gesproken over het Evangelie. 
Over hoe we die kunnen samenvatten en wat nou precies het belang ervan is voor ons christelijk 
geloof. Dit herhalen we kort nog even en gaan verder aan de slag met de Heilige Geest. Wat is 
daar nu de bedoeling van en wat 'motten' we ermee? We sluiten af met de nodige lichamelijke 
voeding.                                                                                                                                                  
 

Vakantie 
Van 22 oktober t/m 30 oktober heeft ds. Israël vakantie. In dringende gevallen kunt u contact 
opnemen met ouderling Jan Weening, telefoonnummer 0595-413023,voorzitterpgu@gmail.com. 
  
Oproep voor Eerste Kerstdag 
In de Kerstdienst op 25 december zal Soli Deo Gloria de muzikale begeleiding verzorgen. Heeft u 
zin deze dienst inhoudelijk mee te helpen voorbereiden? U kunt zich bij ds. Israël opgeven (graag 
voor 30 oktober). Ergens in de eerste twee weken van november wordt dan een 
voorbereidingsbijeenkomst gepland. 

 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 23 OKTOBER 2022 
 

Orgelspel : Praeludium en Fuga in e-moll" BWV 555 van Johann Sebastian Bach  (1685-1750) 
 
Welkom door ouderling van dienst 
 
Dienst van voorbereiding 

Aanvangslied Lied 207 alle 4 ‘De trouw en goedheid van de Heer’ 

Bemoediging en groet 

Lied 100: 1 en 2 ‘Juich Gode toe, bazuin en zing’ 

Gebed voor de nood van de wereld 

Glorialied 146c : 1 en 7 ‘Alles wat adem heeft love de Here’ 

Lezing van de wet 

Lied 316: 4 ‘Het woord van liefde, vrede en recht’ 

Dienst van het Woord 

Gebed 

Kinderen naar de KND 

1e lezing Jeremia 14: 7-10 en 14:19-22 

Zingen Lied 6:1 en 3 ‘Heer toon mij uw genade’ 

2e lezing Lucas 18:9-14 

Zingen Lied 131:1 ‘O Heer, er is geen trots in mij’ 

Uitleg en verkondiging 

Orgelspel: "Andante tranquillo" uit Sonate 3 A-Dur van Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847) 
 
Zingen Lied 103:3, 4 en 9’Hij is een God van liefde en genade’ 

Dienst van gaven en gebeden 

Bericht van overlijden 

Danken en bidden  voorbeden met gezongen accl. Heer, onze God 367e , Stil gebed 

De gebeden afgesloten met Lied 1006 ‘Onze Vader in de hemel’ 

Slotlied 425 ‘Vervuld van uw zegen’ 

Kinderen terug uit de nevendienst 

Wegzending en zegen 

Orgelspel: "La Morisque" uit Danserye, het derde musyckboexken, 1551 van Tielman Susato 
(c.1510-c.1570) 


