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De kleur is wit: de kleur van Gods licht dat over de dood
heen straalt, van opstanding en zuiverheid. Deze zondag
is de 26e zondag na Trinitatis

Dienst 21 november 2021

Gedachteniszondag
Gedachteniszondag

Locatie: Het Anker

9.30 uur,
uur, Voorganger: Ds. P. Israël

Organist: Dhr. Ties Molenhuis

Lector: Mw. Janke Kooi

Collecten:
De eerste collecte is voor diaconie (Pastoraat/Omzien naar elkaar). 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 28 november 2021

1e Advent

Locatie: Het Anker

9.30 uur, Voorganger: Ds. P. Israël

Bloemengroet
De bloemen gaan als groet vanuit de gemeente naar mevrouw M. Froma, Lijnbaan 4 A.
Meeleven
• Dhr. J.G. Dekker, Langelandsterweg 111, wordt niet verder behandeld en is nu thuis in zijn vertrouwde
omgeving.
• Dhr. G.K. Bolhuis, Noorderstraat 27, mocht dinsdag thuiskomen uit het ziekenhuis.
• Mw. T.J.J. van Dam-Kooistra, Oosternielandseweg 3, verblijft voor revalidatie in Beatrixoord, de
revalidatie zal een aantal weken duren. Het adres van Beatrixoord is: Dilgtweg 5, 9751 ND Haren.
• Dhr. B. Juk, Grote Hadderstraat 2q, is na een val en met functie uitval tijdelijk opgenomen in het
Martini Ziekenhuis, Neurologie, 1.6, Afd. 1c, kamer 103, in afwachting van overplaatsing naar een
verpleeghuis.
• Mw. T.E. Bolt-Werkman, Tuinbouwweg 27 A, is afgelopen week geopereerd en verblijft op dit moment
in het Martini Ziekenhuis.
Bij de dienst van zondag 21 november
Samen stil staan bij een overleden geliefde, laat je voelen dat je niet alleen staat in je verdriet. Na de
gedachtenisdienst zal de kerk daarom open zijn. Tussen 11 en 12 uur kan iedereen die daar behoefte aan
heeft een kaarsje komen aansteken om een overleden geliefde te gedenken. Even rustig gaan zitten en
luisteren naar pianomuziek, of een praatje maken. Loop gerust binnen.
Coronaregels
We komen er niet onderuit. De regels zijn weer aangescherpt. Dit houdt in dat we 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 21 november 2021
2021
Gedachteniszondag
Orgelspel:
Woord van welkom
Lied: LB 91a:1,3 Wie in de schaduw Gods mag wonen
Bemoediging, groet en drempelgebed
V. Onze hulp is in de naam van de Eeuwige
A. die hemel en aarde gemaakt heeft,
V. die trouw blijft tot in eeuwigheid
A. en niet loslaat het werk in liefde begonnen.
V. De vrede van Christus is met u en jullie allen.
A. Zijn vrede is met u.
V. God, wij roepen U aan, uit de diepte:
A. kom, wees aanwezig met uw woorden van troost en bemoediging. Amen.
Gebed om ontferming
Glorialied: LB 657 Zolang wij ademhalen
Gebed van de zondag
Lezing: Psalm 56:9-10
Lied: LB 139:1
Lezing: Johannes 11:32-39a
Lied: LB 139:4
Overdenking
Lied: LB 747:1,4,5
Geborgen in de liefde van de Eeuwige
Inleidend woord
Gedicht: Als jouw naam klinkt, Michiel de Zeeuw
Het noemen van de namen
Lied: LB 598 herhalend gezongen
Voorbeden, stil gebed, gezamenlijk gebeden Onze Vader
Lied: LB 769:1,2,5,6
Zegen met gezongen ‘Amen, amen, amen’
Orgelspel:

