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De kleur is groen: de kleur van de hoop, van 
groei en toekomst. 
Deze zondag is 11e zondag van de zomer.  
(13e zondag na Trinitatis) 

 
Dienst 29 augustus 2021   
Locatie: Het Anker  9.30 uur, Voorganger: Ds. P. Israël 
Organist: Dhr. Ties Molenhuis  Lector: Mevr. Ariëtte Brontsema 
 
Collecten: 
De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede collecte voor de kerk en de collecte bij de deur is voor 
het onderhoud 
 
Dienst 5 september 2021     
Locatie: Het Anker   9.30 uur, Voorganger: Ds. D. van Alphen-Ubbens, Warnsveld 
     
Bloemen 
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar mevr. H. Scholtens-van der Molen, Hoofdstraat 250. 
 
Meeleven 
Dhr. S. Gast, Rensumapark 18 is dinsdag geopereerd in het Martiniziekenhuis. De operatie is gelukkig 
goed gegaan. Hopelijk mag hij binnenkort naar huis, dit is afhankelijk van hoe de wond geneest. 
 
Bolchrysantenactie 2021 
Op vrijdag 3 september wordt de jaarlijkse bolchrysantenactie gehouden. Helaas gaat het ook dit jaar 
op een andere manier. Wij willen u vragen om van te voren een prachtige bolchrysant(en) bij ons te 
bestellen en deze worden dan op vrijdag 3 september vanaf 18 uur bij u thuis bezorgd! 
U vindt het bestelformulier op de website en in de hal van de kerk. De bolchrysanten kosten 6,50 euro 
per stuk. Dit kunt u gepast contant betalen of vooraf overmaken op de bankrekening van PG 
Uithuizermeeden: NL94 RABO 0363 7023 85 ovv bolchrysantenactie en uw naam en adres. 
U kunt uw bestelling ook telefonisch doorgeven, mailen of appen: 
Cobi ten Boer: ctenboer@live.nl of telnr. 438901 / 06 12805427 
Yvonne Bos: yvonnekremer1986@hotmail.com of telnr. 851549 / 06 30737232 
 
 
 
De kerkenraad wenst u een gezegende dienst toe. 
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   Orde van dienst zondag 29 augustus 2021 
 
 
Orgelspel: Pastorale van Charles Wesley (1757-1834) 
 

Welkom 
 

Zingen: Lied 138: 1 en 2 
 

Stilte 
 

Bemoediging en groet 
V: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 
AAAA: : : : die hemel en aarde gemaakt heeft,die hemel en aarde gemaakt heeft,die hemel en aarde gemaakt heeft,die hemel en aarde gemaakt heeft,    
V: die trouw houdt tot in eeuwigheid 
AAAA: : : : en niet laaen niet laaen niet laaen niet laat varen het t varen het t varen het t varen het werk dat in lwerk dat in lwerk dat in lwerk dat in liefdeiefdeiefdeiefde    begonnen is.begonnen is.begonnen is.begonnen is.    
 
V: Genade zij u en vrede, van God, onze Vader, 
     van Jezus Christus, de Heer, 
     door de kracht van de heilige Geest. 
A:A:A:A:    Amen.Amen.Amen.Amen.    
 

Drempelgebed 
 

Zingen: Lied 138: 4 
 

Gebed om ontferming 
 

Zingen: Glorialied: Lied 413 
 

Gebed om verlichting met de heilige Geest 
 

1e lezing: Psalm 13 
 

Zingen: lied 845: 1 en 2 
 

2e lezing: Romeinen 8: 15-17, 22-27, 38, 39 
 

Zingen: Lied 686: 2 en 3 
 

Verkondiging 


