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Zondag 1 juli 2018,12e jaargang, nr. 25
De kleur is groen: de kleur van de hoop, van
groei en toekomst.
Deze zondag is de 2e zondag van de zomer.
(5e zondag na Trinitatis)

Dienst 1 juli 2018
Locatie: Het Anker
Organist: Ties Molenhuis

Afscheid groep 8 KND
9.30 uur, Voorganger: Mw. C. Lanting-Polkerman

Collecten:
De eerste collecte is voor de diaconie (PKN: Jeugdwerk Prot. Kerk), de tweede collecte voor de
kerk en de collecte bij de uitgang is voor het onderhoud.
Dienst 8 juli 2018
Locatie: Mariakerk

9.30 uur, Voorganger: Ds. G.A. Segger (Winsum)

Bloemen
De bloemen gaan als groet vanuit de gemeente naar dhr. IJ. J. van der Wal, Grote Hadderstraat
2D.

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 OP 1 JULI 2018
Voor de dienst luisteren we naar: Welkom (Marcel en Lidia Zimmer)
Welkom
Stil moment
Kaars en gedicht
Inleiding thema Feest
Aanvangslied 218: 1,2 en 5 ‘Dank U voor deze nieuwe morgen’
Groet en bemoediging
V.
A.

Onze hulp is in de naam van de Heer
Die hemel en aarde gemaakt heeft

V.

Onder de hoede van de hemel schuilen wij, God,
bij u en bij elkaar.
geef ons uw vrede
Onder uw vleugels zoeken wij heil, de weg ten leven.
Geef ons uw vrede.

A.
V.
A.
V.
A.
V.
A.
V.
A.

In uw licht klaart onze dag op, wordt zelfs de nacht ons als de dag.
Geef ons uw vrede.
Dat wij ons verbinden aan U en aan elkaar.
En vol vertrouwen samen leven op hoop van zegen.
En geef uw vrede aan alle mensen.
We groeten elkaar in Zijn naam
Die wij kennen door Jezus Christus,
Amen.

Zingen Lied 8b 1 t/m 5 ‘Zie de zon, zie de maan’
Gedicht
Gebed ( voor de nood van de wereld)
Zingen Lied 150a : 3 en 4 ‘Geprezen zij God! ‘
Gebed (bij de opening van de Bijbel) = Zingen Lied 314: 1, 2 en 3 ‘Here Jezus, om uw woord’
Schriftlezing= Kinderverhaal
Zingen Het grote feest 1.22 (Alles wordt nieuw)
Overdenking
Zingen Lied 783 : 1,2 en 3 ‘Voor mij is geluk’
Terugkoppeling kindermoment Afscheid knd/ uitnodiging Choice
Danken, bidden, stil gebed, Onze Vader
Delen van de gaven (ondertussen luisteren/kijken we naar ‘Kom op het feest’)
Slotlied 416: 1,2 en 4 ‘Ga met God’
Wegzending en zegen

