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De kleur is groen: de kleur van de hoop, van
groei en toekomst.
Deze zondag is 2e zondag van de herfst.
(17e zondag na Trinitatis)

Dienst 26 september 2021
Locatie: Het Anker
Organist: Dhr. Jan Smid

9.30 uur, Voorganger: Ds. P. Israël
Lector: Mevr. Ria Spijk

Collecten:
De eerste collecte is voor de Zending (Joodse en Palestijnse kinderen spelen samen), de tweede
collecte voor de kerk en de collecte bij de deur is voor het onderhoud.
Dienst 3 oktober 2021
Locatie: Het Anker

9.30 uur, Voorganger: Ds. P. Israël

Bloemen
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar mevr. W. Maarhuis-Briek, Langelandsterweg 18.
Corona aanpassingen
Vanaf zondag 3 oktober passen we de regels aan. We gaan vanaf die zondag weer zingen in de kerk.
De 1,5 meter vervalt evenals de registratie van de gemeenteleden. Voor leden die toch nog wat afstand
willen bewaren wordt het rechtervak van de kerkzaal aangewezen, daar kunt u dan plaatsnemen.
Vanaf die zondag wordt er ook weer gecollecteerd, dat doen we aan het eind van de dienst in de hal
met 3 collectanten. De diensten blijven online te volgen, het is daarom wel noodzakelijk om een
liedboek mee te nemen naar de kerk, de beamer vertoont nl. de weergave van de onlinedienst en niet
de te zingen liederen. Mocht u vragen hebben neem dan contact op met ons.
Namens de kerkenraad, Ria Ausema-Ravensbergen, scriba
Samen zingen
Een half uur zingen in de kerkzaal en daarna is er een lekker kopje koffie of thee, waarbij we samen
onze meegebrachte boterhammen opeten. Wanneer? Op woensdag 29 september om 11.30 uur in
het Anker en het is fijn als u uw liedboek van huis meeneemt. I.v.m. het maximum aantal deelnemers
van 12 personen is het fijn als u zich van tevoren opgeeft bij ds. Israël.
Avond over Maria Magdalena
Wie was Maria Magdalena? Welk beeld hebben we van haar? Wat weten we over haar uit de bijbelse
en vroeg-christelijke bronnen? Wist u dat er een Evangelie van Maria ontdekt is? De avond vindt plaats
op woensdag 29 september om 19.30 uur in het Anker.

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 26 september
Orgelspel: “Sicilienne” BWV 1031 van Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Woord van welkom
Zingen: Lied 100: 1, 2 en 3
Stilte
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 het werk in liefde begonnen niet loslaat
V: De Heer zij met u
A: Zijn Geest in ons midden. Amen
Gebed van toenadering
Zingen: Lied 100: 4
Gebed om ontferming
Zingen: Glorialied: Lied 149: 1 en 3
Gebed van de zondag
Met de kinderen
1e lezing: Numeri 11: 24-29
Zingen: Lied 670: 1
2e lezing: Marcus 9: 38-50
Zingen: Lied 670: 3 en 4
Verkondiging
Orgelspel: “Praelidium F-Dur” van Moritz Brosig (1815-1887)
Zingen: Lied 841 (samenzang)
De kinderen komen terug
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Zingen: Lied 687 (samenzang)
Zegen met gezongen ‘Amen, amen, amen’
Orgelspel: “Toccata e-Moll” van Johann Pachelbel (1653-1706)

