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Zondag 5 december 2021, 15e jaargang, nr. 49
De kleur is paars: de kleur van voorbereiding,
inkeer en gebed. Deze zondag is de 2e zondag
van Advent

Dienst 5 december 2021
Locatie: Het Anker
Organist: Dhr. Ties Molenhuis

2e Advent
9.30 uur, Voorganger: Ds. G.A. Segger, Winsum
Lector: Mevr. Jeanine Wolters

Collecten:
De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede collecte voor de kerk en de derde collecte is voor het
onderhoud. Collecteren kan via de schaal in de ontmoetingshal, via Givt of overmaken op het
bankrekeningnummer.
Dienst 12 december 2021
Locatie: Het Anker

3e Advent
9.30 uur, Voorganger: Ds. P. Israël

Bloemen
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar dhr. A.P. Zandt, Bergsmastraat 19.
Meeleven
Mevr. T.J.J. van Dam-Kooistra, Oosternielandseweg 3 is afgelopen vrijdag weer thuisgekomen vanuit
Beatrixoord.
Zingen in de kerkzaal
Een half uurtje zingen in de kerkzaal, deze keer vooral Adventsliederen. De volgende keer is op
woensdag 8 december om 11.30 uur in het Anker. Graag uw liedboek van huis meenemen.
Een keer meedoen? Voel u welkom!
Aanvullende coronamaatregelen
Door alle aanvullende coronamaatregelen die door de overheid zijn afgekondigd, heeft de kerkenraad
besloten de volgende maatregelen te nemen voor de erediensten:
• We vragen u om zo mogelijk de diensten weer online te volgen.
• Voor zij die wel naar de erediensten komen houd u aan de anderhalve meter regel (3 stoelen is
1,5 meter).
• Gebruik een mond- en neusmasker bij het lopen door het gebouw.
• Verlaat aan het einde van de dienst per rij de zaal en blijf niet napraten in de hal.
• Het koortje zal de meeste liederen weer gaan zingen.
• De kindernevendienst gaat vooralsnog wel door, de ouders zijn op de hoogte van voor hun kind
geldende regels.
Verder blijven uiteraard de basisregels van kracht, voelt u zich niet fit blijf thuis, schud geen handen en
desinfecteer de handen bij binnenkomst.

De kerkenraad wenst u een gezegende dienst toe.

Kopij voor de volgende zondagsbrief kan tot donderdag 18.00 uur via e-mail naar
zondagsbrief@pguithuizermeeden.nl

Orde van dienst zondag 5 december 2021
Orgelspel: Koraalvoorspel “Von Gott will ich nicht lassen” BuxWV 220 van Dietrich Buxtehude (16371707). Bewerking van lied 439 Verwacht de komst des Heren
Welkom door de ouderling van dienst
Zingen: Aanvangslied: Lied 80: 1
Bemoediging en groet
Aansteken van de 2e Adventskaars
Een vlam die langzaam groter wordt
vertelt een mooi verhaal.
Het licht van onze goede God
schijnt voor ons allemaal.

Geloof maar dat Hij mensen ziet.
Een stem zegt: ‘Wees gegroet’
Want God vergeet de mensen niet,
hij komt ons tegemoet.

Toenaderingsgebed
Zingen: Lied 80: 2 en 7
Kyriëgebed
Luisteren naar lied 80a van het Amersfoorts Vocaal Ensemble
Gebed voor de opening van de schrift
Met de kinderen: Adventsproject ‘Het plakboek van Lucas’
1e lezing: Lucas 1: 26-33
Zingen: Lied 452
2e lezing: Lucas 1: 34-37
Zingen: Lied 443
Uitleg en verkondiging
Orgelspel: Koraalvoorspel “Nun komm’ der Heiden Heiland” BWV 659 van Johann Sebastian Bach
(1685-1750). Bewerking van lied 433 Kom tot ons, de wereld wacht.
Zingen: Lied 146a: 1, 2 en 3 (Gemeentezang)
Terugkomst kinderen
Projectlied (Melodie LB 444 Nu daagt het in het oosten)
Wij bidden om verhalen
Een boek met mooie woorden
vol hoop en goede moed.
Met plaatjes en een lied:
God laat zijn licht hier stralen,
zo laat God van zich horen,
Hij komt ons tegemoet.
want Hij vergeet ons niet.
Dank en voorbeden, Stil gebed, Onze Vader
Zingen: Slotlied: Lied 704 (Gemeentezang)
Zending en zegen met gezongen Amen
Orgelspel: 1e deel Adagio en Allegro uit Concerto del Sigr. Megck in C Dur LV 134 van Johann
Gottfried Walther (1684-1748)

