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De kleur is wit: de kleur van Gods licht dat over de dood 
heen straalt, van opstanding en zuiverheid.  
Dit is de 3e zondag van de voleinding. 

 
 

 

 
Dienst 20 november 2022   Gedachteniszondag 

Locatie: Het Anker    9.30 uur, Voorganger: Ds. P. Israël 

Organist: Dhr. Ties Molenhuis   Lector: Mevr. Ria Spijk   
 

Collecten 

De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede collecte voor de kerk en de laatste collecte is voor het 

onderhoud. Giften blijven ook mogelijk via Givt of het bankrekeningnummer. 
 

Dienst 27 november 2022   Eerste Advent 

Locatie: Het Anker    9.30 uur, Voorganger: Ds. P. Israël 
 

Bloemen 

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar de fam. Slagter, p/a T. Slagter, Esdoornstraat 38 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zondagsbrief  PG  Uithuizermeeden 

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

Orde van dienst, gedenken overledenen, m.m.v. Projectkoor o.l.v. Ties Molenhuis 
 

Orgelspel: Adagio G moll van Tomasa Albinoni (1671-1751) 
 

Woord van welkom 
 

Lied: LB 601:1,2,3 Licht dat ons aanstoot in de morgen (Couplet 1 en 2 door koor, couplet 3 door allen) 
 

Bemoediging en groet 
V Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 
A die hemel en aarde gemaakt heeft, 
V die trouw houdt tot in eeuwigheid 
A en niet loslaat het werk dat in liefde begonnen is. 
V De vrede van Christus is met u en jullie allen. 
A Zijn vrede is met u. Amen. 
 



 

  

 

Gezongen drempelgebed: LB 295 (Voorzang door koor, refrein door allen) 
Gebed om ontferming 
Kyrie en Gloria: LB 299 e 

Gebed van de zondag 
Lezing: Jesaja 43:1-3a door lector Ria Spijk 
 

Lied: Onze namen zijn geschreven (Melodie LB 730) na de schriftlezing het tweede couplet 
Onze namen staan geschreven  
in de holte van uw hand 
als een teken dat ons leven 
in U, Heer, is ingeplant. 
Steeds als Gij uw handen opent 
zien uw ogen ons weer aan 
en gedenkt Gij uw belofte: 
een volkomen nieuw bestaan. 

Laat ons in de stilte groeien, 
totdat op de jongste dag, 
onze namen openbloeien 
op uw goddelijk gezag. 
Dan gebeurt er wat wij dromen 
dat wij in uw louter licht, 
tot U nader mogen komen – 
aangezicht tot aangezicht. 

 
Lezing: Openbaring 2:17 door lector 
Overdenking 

Lied: LB 199 Koester de namen (Door koor en allen) 
 

Geborgen in de liefde van de Eeuwige 
Inleidend woord 
Blijf geborgen in je naam 
 

Het noemen van de namen 
Tijdens het aansteken van de gedachteniskaarsen zingt het koor LB 598 en/of klinkt er pianomuziek van o.a. Bach en 
Chopin 
 

Lied: LB 598 Als alles duister is                                                       
Gezongen door het koor en gemeente afwisselend, plus piano intermezzi, tijdens het aansteken van de lichtjes 
 
Als alles duister is,  
ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, 
vuur dat nooit meer dooft. (2x) 

Voorbeden, stil gebed, gezamenlijk gebeden Onze Vader 
Collecte bij de uitgang voor: 1e Diaconale werk, 2e Kerk, 3e Onderhoud 
Lied: LB 416:1,2,3,4 Ga met God 
Zegen met gezongen ‘Amen, amen, amen’ 

Orgelspel: Air uit de derde Suite BWV 1068 van Johann Sebastiaan Bach transcriptie André Isoir 

 
 
 
 
 


