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Zondag 9 oktober 2022, 16e jaargang, nr. 41
4e zondag van de herfst.
De kleur is rood: is de kleur van vuur, verwijzend
naar de heilige Geest. 17e na Trinitatis.

Dienst 9 oktober 2022
Locatie: Het Anker
Organist: Wim Dalmaijer

Bevestigen en afscheid ambtsdragers
9.30 uur, Voorganger: Ds. P. Israël
Lector: Dion Middelkoop

Dienst 16 oktober 2022
Locatie: Mariakerk

9.30 uur, Voorganger: Ds. P. Israël
Heilig Avondmaal

Collecten:
De eerste collecte is voor het NBG, 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. A. Groendijk - Bosma ,
J. F. Kennedylaan 84 , Uithuizen.
Meeleven
Mevr. Ida Dekker-van Duin, Langelandsterweg 111 heeft een ontsteking aan haar
evenwichtsorgaan en moet daardoor rust houden. Ze verblijft bij haar zus. Het adres is Oude Wal
91,1749 CC Warmenhuizen. Een kaartje is van harte welkom.
Na een verblijf van ruim een maand op de revalidatieafdeling van het Heymanscentrum in
Groningen is dhr. H. Rijploeg, Hoofdstraat 268, afgelopen donderdag thuisgekomen.
Samen wandelen
Op woensdag 12 oktober gaan we wandelen om 10.15 uur vanaf Het Anker. We wandelen een
half uur tot 3 kwartier en drinken na afloop voor wie dat wil een kopje koffie of thee. Iedereen is van
harte welkom.

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 9 OKTOBER 2022
Afscheid van ouderling-kerkrentmeester Jelte Koopman
Bevestiging van ouderling (jeugdouderling) Eva Bulstra
Herbevestiging van ouderlingen Jan Weening en Tine Brontsema-Elema
Verwelkomen van kerkrentmeester Schelte Bolwijn
We luisteren voor de dienst naar: Breng ons samen
Welkom
Lied: LB 218:1 t/m 5 Dank U voor deze nieuwe morgen
Stil gebed
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.
Lied: LB 675:1 Geest van hierboven
Gebed bij het luisteren naar het Woord
Verhaal: Samen kunnen we alles
Lied: LB 974:2 Maak ons uw liefde, God
Lezing: 1 Petrus 2:1-6
Lied: LB 971:1,2,3 Zing een nieuw lied voor God de Here
Verkondiging
Lied: Zingenderwijs 45 Een woning die zo ruim is (melodie Gez. 290 LvdK)
Afscheid van aftredende ouderling-kerkrentmeester
Gebed
Lied: LB 704:1,3 Dank, dank nu allen God
Presentatie…
V Omdat er geen bezwaren zijn, kan zij bevestigd worden in het ambt van jeugdouderling.
V Loven wij de Heer.
A Wij danken God.
Inleiding
Als gebed om de heilige Geest, zingen we LB 701:1,3,4 Zij zit als een vogel
Gelofte en bevestiging van nieuwe ambtsdrager
Bevestiging en zegen
Gelofte en verbintenis van ambtsdragers die hun dienst voortzetten
Verwelkoming nieuwe kerkrentmeester
De zegen gezongen (staande): LB 416:1,2 Ga met God
Aanvaarding en verwelkoming (staande)
Lied (staande): LB 418:1,2
Voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Slotlied (staande): LB 973:1,2,3,4 Om voor elkaar te zijn uw oog en oor
Zegen met gezongen ‘Amen, amen, amen’
Orgelspel

