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De kleur is groen: de kleur van de hoop, van groei en 
toekomst. 
Deze zondag is de 1e zondag van de voleinding. 

 

 
Dienst 6 november 2022   Zendingszondag 
Locatie: Het Anker    9.30 uur, Voorganger: Mw. C. Lanting-Polkerman 
Organist: Dhr. Jan Smid      
 

Collecten 
De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede collecte voor de Kerk en de collecte bij de uitgang is 
voor het onderhoud. Giften blijven ook mogelijk via Givt of het bankrekeningnummer. 
 

Dienst 13 november 2022    
Locatie: Het Anker    9.30 uur, Voorganger: Ds. D. de Boer (Leeuwarden) 
 
 

Bloemen 
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar mevr. J. T. Tuinstra - Sikkema, Kon. Julianastraat 4 D 
 
Boekbespreking 
Maandagavond 7 november is er om 19.30 uur boekbespreking in het Anker. We bespreken de interviews 
met Carel ter Linden en Stevo Akkerman. 
  
Wandelen  
Op woensdag 9 november gaan we wandelen, we starten bij het Anker om 10.15 uur. Hopelijk is het een 
mooie herfstdag. Als u zin heeft, kunt u gerust aansluiten en een keer proberen of het iets voor u is. 
 
Gezinsmiddag met kindervoorstelling van ‘Vrolijk Theater’  
Op zondag 13 november 2022 organiseren de protestantse gemeenten van Roodeschool en 
Uithuizermeeden een gezamenlijke gezinsmiddag.   
Vanaf 15.00 uur is er in PG Roodeschool een inloop waarin we starten met koffie/thee/frisdrank en iets 
lekkers erbij.  Er zijn activiteiten voor de kinderen zoals cupcakes versieren, spelletjes, knutselen en 
schminken. 
Om 16.00 uur is er als hoogtepunt een kindervoorstelling van Vrolijk Theater.  Op een laagdrempelige 
manier wordt er een bijbelverhaal verteld aan kinderen, waarbij gebruik wordt gemaakt van goocheltrucs, 
poppen en veel humor! De voorstelling is gratis en is zeer geschikt voor kinderen in de basisschoolleeftijd. 
Uiteraard nodigen we ook grotere broers, zussen, ouders, opa’s en oma’s, vriendjes en vriendinnetjes uit. 
Voor de jongste kinderen is er oppas.  
Lijkt het jou/jullie leuk om te komen? Geef dan voor 9 november 2022 door met hoeveel personen je komt. 
Dit kan door te mailen naar: jeugdwerkpgu@gmail.com of bel/WhatsApp:  
Gerlinde Wiersema: 06-21420661 
We zijn nog op zoek naar mensen die cupcakes willen bakken die de kinderen kunnen versieren en 
mensen die iets lekkers willen bakken voor tijdens de inloop. Lijkt jou/u dit leuk, geef het voor 9 november 
door aan Gerlinde Wiersema. We hopen jullie te zien en samen te genieten van een prachtige voorstelling!  
 

 
De kerkenraad wenst u een gezegende dienst. 

 

Zondagsbrief  PG  Uithuizermeeden 

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



 

 

 

Orde van dienst zondag 6 november 2022 Uithuizermeeden Zendingszondag 
 
 

Orgelspel: “Concerto in D (eerste deel)" van Christoph Wolfgang Druckenmüller (1687-1741) 

Woord van welkom  

Dienst van voorbereiding 

Aanvangslied 280: 1, 3 en 5 ‘De vreugde voert ons naar dit huis’ 

Bemoediging 

V. Wij verwachten al onze hulp van God.  

 G. Die God die de hemel en de aarde heeft geschapen.  

 V. Hij zal ons altijd beschermen, want Hij blijft altijd trouw 

 G. en die het werk dat zo liefdevol is begonnen niet loslaat 

Groet 

Zingen Lied 100: 1 en 4 ‘Juich Gode toe, bazuin en zing’ 

Gebed voor de nood van de wereld 

Zingen Glorialied 217: 1,3 en 5 ‘De dag gaat open voor het woord des Heren’ 

Dienst van het Woord 

Gebed bij de opening van de Bijbel 

1e lezing Matheus 4: 18 t/m 25 

Zingen Lied 531 alle 4 ‘Jezus die langs het water liep’ 

2e lezing Matheus 28: 16-20 

Zingen Lied 664: 1 en 3 ‘Naam van Jezus, nu verheven’ 

Uitleg en verkondiging 

Orgelspel: Concerto in D (middendeel) aangeduid met "Largo" 

Zingen Lied 973 alle 4 ‘Om voor elkaar te zijn uw oog en oor’ 

Dienst van gaven en gebeden 

Bericht van overlijden 

Ter afsluiting van het gedenken Lied 961 ‘Niemand leeft voor zichzelf’. 

Danken, bidden en voorbeden afgesloten met Lied 1006 ‘Onze Vader in de hemel’ 

Slotlied 657: 1 en 4 ‘Zolang wij ademhalen’ 

Wegzending en zegen 

Orgelspel: Concerto in D (slotdeel) aangeduid met "Vivace" 
 

 


