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De kleur is groen: de kleur van de hoop, van 
groei en toekomst. 
Deze zondag is 13e zondag van de zomer.  
(13e zondag na Trinitatis) 

 
Dienst 11 september 2022  Startzondag, Thema ‘aan tafel’  
Locatie: Het Anker  10.15 uur, Voorganger: Ds. P. Israël 

Organist: Dhr. Ties Molenhuis  Lector: Mevr. Jeanine Wolters 
 
Collecten: 
De eerste collecte is voor Edukans schoolmaatje, de tweede collecte voor de kerk en de collecte bij de 
deur is voor het onderhoud. 
 
Dienst 18 september 2022  
Locatie: Mariakerk    9.30 uur, Voorganger: Ds. W.T. Spoelstra-Postmus, Spijk 
     
Bloemen 
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar mevr. A.H. Smit-Zuidhof, Hoofdstraat 218. 
 
Meeleven 
Mevr. E.G. Pieterman-Hefting, Kaapweg 5 heeft een hersteloperatie aan de linkerheup ondergaan. 
Zoals het nu lijkt met succes. Afgelopen vrijdag is ze overgegaan naar Eemsdelta in Delfzijl voor 
revalidatie. 
 
Projectkoor voor gedachteniszondag 
Voor zondag 20 november willen we graag een koor vormen voor de medewerking aan deze 
bijzondere dienst. De repetities starten op dinsdag 25 oktober en vervolgens op dinsdag 1, 8, 15 
november van 20.00 – 21.30 uur en op zaterdag 19 november van 10.00 – 11.30 uur. Opgave 
kan via een email naar tiesmolenhuis@home.nl. Ook kunt u zich opgeven via de inschrijflijst in 
de hal op het prikbord. Van harte aanbevolen. 
 
 
 
 
De kerkenraad wenst u een gezegende dienst toe. 
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 Orde van dienst zondag 11 september 2022. Thema ‘aan tafel’ 
 
Orgelspel: Sonate in Sol maggiore van Giacomo Puccini (1858-1924) 
 

Welkom door de ouderling van dienst. 
 

Aansteken van de Paaskaarsen 
 

Zingen: Aanvangslied: Lied 218: 1, 2, 3, 4 en 5 
 

Bemoediging, groet en drempelgebed 
V: Ons samenzijn dragen we op aan God    A: die liefde is en grond van ons bestaan 
V: die ons stelt in zijn licht en ons roept tot zijn dienst   A: die ons vrijheid geeft en ons vertrouwen vraagt 
V: Genade en vrede voor u en jullie!     A: Genade en vrede voor de wereld! 
V: dat we zegen ervaren, deze morgen,    A: die ons schiep en van ons houdt 
    in lichaam, ziel en geest,           en die ons nooit alleen zal laten. Amen. 
    in de nabijheid van God 
 

Zingen: Lied 121: 1 en 4 
 

Gebed 
 

Verhaal: ‘samen eten’ uit Open Deur 
 

Eén grote familie, Trinity 
 

1e lezing: Jesaja 55: 1 - 11 
 

Zingen: Lied 382: 1en 2  
 

2e lezing: Johannes 10: 7 - 10 
 

Zingen: Lied 225: 1 en 2 
 

Actiemoment 
 

Zingen: Lied 385: 1 en 4 
 

Overdenking 
 

Orgelspel: Vater unser im Himmelreich 3e versus van Jacob Praetorius (1586-1651) 
 

Zingen: Lied 388: 1, 2, 3, 4 en 5 
 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed 
 

Gezongen Onze Vader Lied 1006 
 

Afkondiging collecte 
 

Gedicht: Bij brood en wijn 
 

Lied: Eten genoeg, brood om te delen, vers 1 en 2 (melodie Lvdk 415) 
1 Eten genoeg, brood om te delen   2 Kracht en geduld, hoop en vertrouwen 
   nergens een mens die honger lijdt.      in wat er te gebeuren staat. 
   Tijd voor jezelf, tijd om te spelen,      Mensen waarop God durft te bouwen 
   tijd voor elkaar, een zee van tijd.      aan het geluk dat komen gaat. 
   Kijk om je heen en geef wat je hebt,      Kijk om je heen en geef wat je hebt, 
   dan komt geen mens tekort.       dan komt geen mens tekort. 
   Een droom die waarheid wordt.       Een droom die waarheid wordt. 
 

Zegen met gezongen ‘Amen, amen, amen’ 
 

Orgelspel: Sonate in La maggiore van Giacomo Puccini 
 


