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Zondag 30 oktober 2022, 16e jaargang, nr. 44
7e zondag van de herfst.
De kleur is groen: is de kleur van groei, hoop en
toekomst. 20e na Trinitatis.

Dienst 30 oktober 2022
Locatie: Mariakerk
Organist: Ab Gramsbergen

9.30 uur, Voorganger: Ds. G.A. Segger (Winsum)
Lector: Janke Kooi

Dienst 2 november 2022
Locatie: Het Anker

19.00 uur, Voorganger: Ds. P. Israël
Dankdag voor gewas en arbeid

Dienst 6 november 2022
Locatie: Het Anker

9.30 uur, Voorganger: Mevr. C. Lanting-Polkerman (Bedum)

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 dhr. B. Bakker, Smitsweg 40.
Meeleven
Mevr. K.M. Ubbens –Saleina, Torenstraat 22 is afgelopen week geopereerd maar inmiddels weer
thuis.
Voedselbank actie 2022
Uw kunt uw producten inleveren voor de voedselbank op zondag 31 oktober voor de kerkdienst.
Maandag 31 oktober op de Meidoornweg 58 tussen 13.00 -14.30 uur en 18.00-19.30 uur.
en dinsdagmiddag 1 november tussen 13.00 -15.00 uur. En op woensdag 2 november voor de
dankdienst. Producten waar veel behoefte aan is : koffiemelk, melk(houdbaar) margarine, olie,
soep (blik, zak of pakjes) zilvervliesrijst, wasmiddel, allesreiniger, toiletpapier, tandpasta en
tandenborstels. Ook andere producten zijn welkom. We hopen dat u allemaal weer meedoet met
de inzamelingsactie. Alvast bedankt namens de diaconie.
Gemeenteavond
Woensdag 2 november a.s. is het Dankdag voor gewas en arbeid. De dienst, waarin ds. Peter
Israël voorgaat, begint om 19.00 uur. Na de dienst willen we u van harte uitnodigen voor onze
gemeenteavond. Op de agenda staan de begrotingen van de diaconie en de kerk, een terugblik
over de afgelopen periode maar ook een blik vooruit. De kerkenraad is in de afgelopen periode op
twee kerkenraadsmiddagen met elkaar in gesprek gegaan over de vraag ‘wat voor gemeente
willen wij zijn?’. Graag willen we met u hierover in gesprek. Naast deze onderwerpen zullen de
contacten met onze buurgemeenten en de training ‘het leiden van een uitvaartdienst door
gemeenteleden’ aan de orde komen. De begrotingen van de kerk en de diaconie kunt u opvragen
bij Jan Ite Lanting (jilanting@kpnplanet.nl) en Chantal van der Molen
(chantal_vdmolen@msn.com). U kunt ze ook meenemen ze liggen in de hal van de Mariakerk op
zondag 30 oktober 2022.
Wij hopen u te mogen begroeten!
Namens de kerkenraad, Jan Weening, preses
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 30 oktober 2022

Orde van Dienst 2 november 2022

Orgelspel
Welkom.
Aanvangslied: NLB 32: 1 "Heil hem, wien God
zijn ontrouw heeft vergeven"
Bemoediging en groet
Drempelgebed
Lied NLB 32: 3 "Gij zijt, o Heer, mijn
schuilplaats en mijn haven"
Kyriëgebed met gezongen acclamatie, "Heer,
ontferm U'' (dienstboek I nr 81) – na de
woorden "Zo bidden wij U ..."
gesproken lofverheffing
Glorialied: NLB 868: 1, 2 en 5 "Lof zij de Heer,
de almachtige koning der ere"
Gebed voor de opening van het Woord
Eerste lezing: Genesis 12: 1-8 (NBV '21 gelezen door de lector)
Lied: NLB 318 "Het woord brengt de waarheid
teweeg"
Eventueel tweede lezing: Lucas 19: 1-10 (NBV
'21 - gelezen door de lector)
Lied NLB 324 "Wat vrolijk over U geschreven
staat"
Uitleg en verkondiging
Orgelspel: Liebster Jezu wir sind her J.S.Bach
Geloofsbelijdenis gezongen: NLB 342 "In God
de Vader op zijn troon"
Dank en voorbeden met gezongen
acclamatie: 'Heer, onze God, wij bidden U
verhoor ons' 367 e (3x zingen na de woorden
"Zo bidden wij U ..."
Stil gebed
Onze Vader (klassieke versie)
Slotlied: NLB 531: 2 en 3 "Jezus die langs de
straten kwam"
Wegzending en zegen
Gezongen Amen 431 b
Orgelspel

Orgelspel: Praeludium in e moll van Johann
Krieger (1651-1735)
Welkom
Lied: LB 67:1,3 God zij ons gunstig en genadig
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 in eeuwigheid
A en niet loslaat het werk dat in liefde
begonnen is.
V Genade zij u en vrede van God, onze Vader,
van Jezus Christus, de Heer,
door de kracht van de heilige Geest. A Amen.
Inleiding
Gebed om ontferming
Lied: LB 103 c :1,3 Loof de koning, heel mijn
wezen
Gebed bij het luisteren naar het Woord
Schriftlezing: Psalm 65
Lied: LB 716:1,2,3 Zaaien, maaien, oogsten
Verkondiging
Orgelspel: Koraalvoorspel “Lobt Gott. Ihr
Christen allzugleich” van Dietrich Buxtehude
(1637-1707)
Lied: LB 715:1,2,3,4 Zoals de halmen buigen in
de wind
Gebeden, stil gebed en Onze Vader
Aankondiging collecten
Slotlied: LB 981:1 t/m 5 Zolang er mensen zijn
op aarde
Wegzending en zegen met gezongen ‘ Amen,
amen,
Orgelspel: Ricercar in a moll Van Johann
Krieger

