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De kleur is groen: de kleur van hoop, van groei en 
toekomst 
Deze zondag is de 24e zondag na Trinitatis 
 

 
Dienst 7 november 2021     
Locatie: Het Anker    9.30 uur, Voorganger: Ds. D. de Boer (Leeuwarden) 
Organist: Dhr. Ties Molenhuis   Lector: Mw. Ariëtte Brontsema 
 

Collecten: 

De eerste collecte is voor diaconie (Colombia), de tweede collecte voor de kerk en de collecte bij de 

uitgang voor de bloemen. De collecten zijn bij de uitgang in de ontmoetingshal. Giften blijven ook mogelijk 

via bankrekeningnummer. 
 

Dienst 14 november 2021    

Locatie: Het Anker     9.30 uur, Voorganger: Mw. C. Lanting-Polkerman 
(Bedum) 
 

Bloemengroet 

De bloemen gaan als groet vanuit de gemeente naar de familie Knol-Kuilema, Hoofdstraat 186 B. 

 

Meeleven 

• Na een verblijf in Van Julsingha in Delfzijl is dhr. K. Ausema, Stationsstraat 2, afgelopen vrijdag 

thuisgekomen. 

• Dhr. J.G. Dekker, Langelandsterweg 111, ligt nog steeds in het UMCG, alleen nu op een andere 

kamer. Het adres is: Universitair Medisch Centrum Groningen, dhr. J.G. Dekker, afdeling A 2, kamer 

16, Postbus 11120, 9700 CC Groningen. 

 

Zingen 

De volgende keer is op woensdag 10 november om 11.30 uur in het Anker. U bent van harte welkom!  

 

Begrotingen 

De begrotingen voor de kerk en de diaconie 2022 zijn opgesteld. U kunt een verkorte versie mee nemen 

uit de hal van de kerk na de kerkdienst, de uitgebreide versie is op te vragen bij Jan Ite Lanting 

jilanting@kpnplanet.nl voor de begroting van de kerk en bij Chantal van der Molen 

chantal_vdmolen@msn.com voor de begroting van de diaconie. 

 

Coronaregels 

We komen er niet onderuit. De regels zijn worden weer aangescherpt.  

Dit houd in dat we vanaf zondag 7 november als we de kerk binnen gaan weer een mondkapje moeten 

dragen, als u heeft plaats genomen mag hij weer af.  

Tevens gaat de 1,5 meter afstand weer in. (1,5 meter is 3 stoelen tussenruimte). 

 

 

 

De kerkenraad wenst u een gezegende dienst. 
 
 

Zondagsbrief  PG  Uithuizermeeden 

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



 

 

 

Orde van dienst zondag 7 november 2021 
 
 

Orgel: Koraalvoorspel “Es ist gewiβlich an der Zeit” van Heinrich Scheidemann (1595-1663) 
 
Welkom 

Stil gebed  

Lied 146: 1,3  

Bemoediging en groet  

Lied 146: 4  

Smeekgebed  

Glorialied: Lied 871  

Waarover het gaat in deze dienst  

Gebed voor de opening van het Woord  

De kinderen gaan naar de kindernevendienst  

Schriftlezing: Jesaja 35: 1-7 en Markus 7: 31-37  

Lied 534  

Verkondiging  

Orgel: Koraalvoorspel “Es ist gewiβlich an der Zeit” van Johann Pachelbel (1653-1706) 

Lied 839  

De kinderen zijn weer bij ons  

Dankgebed, Voorbeden met acclamaties 367e, Stil gebed: Onze Vader (klassieke versie)  

Info van de diaconie  

Lied 969  

Zegen  

 
Orgel: Fuga b moll BWV 579 op een thema van Corelli van Johann Sebastian Bach (1685-1750)  
 
 
 
 
 

 


