Zondags
Zondagsbrief PG Uithuizermeeden
Uithuizermeeden
www.pguithuizermeeden.nl

Zondag 14 november 2021, 15e jaargang, nr. 46
De kleur is groen: de kleur van hoop, van groei en
toekomst
Deze zondag is de 25e zondag na Trinitatis

Dienst 14 november 2021
Locatie: Het Anker

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

Organist: Dhr. Ties Molenhuis

Lector: Mw. Jeanine Wolters

Collecten:
De eerste collecte is voor diaconie (Sinterklaasactie).
Vandaag collecteren we voor de Sinterklaasactie. Deze actie doen we in samenwerking met de
Voedselbank in Winsum. Voor kinderen uit gezinnen die leven rond de armoedegrens is het geen
vanzelfsprekendheid om samen Sinterklaas te vieren. Met een cadeautje en wat lekkers hopen we dat we
deze kinderen ook een mooie avond kunnen bezorgen. Op deze manier kunnen we er ook zijn voor
mensen en kinderen in onze eigen omgeving.
De tweede collecte voor de kerk en de collecte bij de uitgang voor het onderhoud. De collecten zijn bij de
uitgang in de ontmoetingshal. Giften blijven ook mogelijk via bankrekeningnummer.
Dienst 21 november 2021

Gedachteniszondag

Locatie: Het Anker

9.30 uur, Voorganger: Ds. P. Israël

Bloemengroet
De bloemen gaan als groet vanuit de gemeente naar de familie Schoonveld-Mulder, Lange Drift 24.
Meeleven
• Dhr. J.G. Dekker, Langelandsterweg 111, is deze week thuisgekomen uit het ziekenhuis.
• Eind vorige week is dhr. G.K. Bolhuis, Noorderstraat 27, opgenomen in het UMCG. Het adres is:
Universitair Medisch Centrum Groningen, Postbus 11120, 9700 CC Groningen.
• Mw. T.J.J. van Dam-Kooistra, Oosternielandseweg 3, is deze week geopereerd in het UMCG en zal
als alles goed gaat maandag voor revalidatie naar Beatrixoord gaan. Het adres van Beatrixoord is:
Dilgtweg 5, 9751 ND Haren.
Begrotingen
De begrotingen voor de kerk en de diaconie 2022 zijn opgesteld. U kunt een verkorte versie meenemen 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 houdt in dat we vanaf nu als we
de kerk binnen gaan weer een mondkapje moeten dragen, als u heeft plaats genomen mag het weer af.
Ook gaat de 1,5 meter regel weer in. (1,5 meter is 3 stoelen tussenruimte).
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 zondag
zondag 14 november 2021
2021
Orgel: Voluntary in F Allegro moderato van William Hine (1687-1730)
Welkom en mededelingen
Dienst van voorbereiding
Aanvangslied Lied 65: 1 en 2 ‘De stilte zingt U toe, o Here’
Bemoediging en groet
Zingen Lied 210: 1 t/m 3 ‘God van hemel, zee en aarde’
Gebed voor de nood van de wereld (met gesproken acclamatie)
Glorialied lied 150a 1 t/m 4 ‘Geprezen zij God’
Dienst van het Woord
Gebed
1e lezing Exodus 30:11-16
Zingen Lied 62:1 ‘Mijn ziel is stil tot God mijn Heer’
2e lezing Marcus 13:14-27
Zingen Lied 912: 4 en 6 ‘Neem mijn zilver en mijn goud’
Uitleg en verkondiging
Orgel: Koraalvoorspel “Wachet auf. Ruft uns die Stimme” van Johann Gottfried Walther (1684-1748)
Zingen Lied 319:1 en 7 ‘Alles wat er staat geschreven’
Dankgebed en voorbede, stil gebed afgesloten met het Onze Vader
Slotlied 418: 1 t/m 3 ‘God, schenk ons de kracht’
Wegzending en zegen
Orgel: Cornet voluntary in d van Henri Heron (18e eeuw)

