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Zondag 12 september 2021, 15e jaargang, nr. 37
De kleur is groen: de kleur van de hoop, van
groei en toekomst.
Deze zondag is 13e zondag van de zomer.
(15e zondag na Trinitatis)

Dienst 12 september 2021
Locatie: Het Anker
Organist: Dhr. Ties Molenhuis

Startzondag
9.30 uur, Voorganger: Ds. P. Israël

Collecten:
De eerste collecte is voor de diaconie (Missionair werk), de tweede collecte voor de kerk en de collecte
bij de deur is voor het onderhoud
Dienst 19 september 2021
Locatie: Het Anker

9.30 uur, Voorganger: Ds. K.G. Pieterman, Niekerk

Bloemen
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar mevr. F. Veldman-Werkman, Hoofdstraat 139.
Heringebruikname Mense Ruiter orgel op zondag 19 september
Het Mense Ruiter orgel wordt op zondag 19 september weer in gebruik genomen. Vanaf het begin van
dit jaar is er groot onderhoud uitgevoerd. Zondag 19 september wordt het orgel weer voor het eerst
bespeeld tijdens de eredienst. Na de eredienst vanaf ca. 11.00 uur volgt er dan een presentatie door
Sander Booij, directeur van Mense Ruiter en tevens een bekwaam organist.
Vervolgens zal Sander Booij een demonstratie op het orgel geven. Aansluitend spelen de eigen
organisten, Ties Molenhuis en Jan Smid, een aantal werken. Allen van harte welkom.
I.v.m. de coronaregels is er plaats voor max. 100 personen.

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 12 september
Orgel en trompet: Gavotte in d minor van Johann Christoph Pez (1664-1716)
Welkom
Aansteken van de Paaskaarsen en gedichtje
Zingen: Lied 288
Bemoediging, groet en drempelgebed
V: Ons samenzijn dragen we op aan God,
A: die liefde
liefde is en grond van ons bestaan.
bestaan.
V: Die ons stelt in zijn licht en ons roept tot zijn dienst,
A: die ons vrijheid geeft en ons
ons vertro
vertrouwen vraagt.
vraagt
V: Genade en vrede voor u en jullie!
A: Genade en vrede voor de wereld!
V: Wij zijn hier bij elkaar in uw licht,
licht dat door de eeuwen aanwezig is,
in het licht van de dag, van de zon,
in het licht voor de wereld, Jezus Christus.
A: Het licht dat de harten
harten van mensen verlicht.
V: Hier zijn we met onze moeite met het leven,
met de pijn van ons leven,
A: om
om ruimte
ruimte te maken
maken in ons
ons hart,
hart,
V: ruimte om misschien anders tegen het leven aan te kijken,
Misschien een beetje lichter…
A: Amen
Het Combo: Juicht, want Jezus is Heer
Gebed
Verhaal: Morgen
Kinderlied: toekomstmuziek, Elly en Rikkert (video)
Luisteren naar het woord
Lezing: Lucas 13: 10-17 Bijbel in Gewone Taal
Zingen: Lied 146c: 1, 6 en 7
Experiment
Overdenking
Vervolg experiment
Orgel en trompet: Voluntary in F major van Michel Rondeau
Lied: You raise me up (video)
Bidden en geven
Dankgebed, voorbeden, stil gebed
Gezongen Onze vader, Lied 1006
Afkondiging collecte
Op weg met de zegen

