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Zondag 15 juli 2018,12e jaargang, nr. 27
De kleur is groen: de kleur van de hoop, van
groei en toekomst.
Deze zondag is de 4e zondag van de zomer.
(7e zondag na Trinitatis)

Dienst 15 juli 2018
Locatie: Mariakerk
Organist: Jan Smid

HEILIG AVONDMAAL
9.30 uur, Voorganger: Ds. I.P.M. Frénay (Winsum)
Lector: Ariëtte Brontsema

Collecten:
De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede collecte voor de kerk en de collecte bij de
uitgang is voor het onderhoud.
Dienst 22 juli 2018
Locatie: Mariakerk

11.00 uur, Voorganger: Drs. F. Postema (Krewerd)

Bloemen
De bloemen gaan als groet vanuit de gemeente naar familie P. Groendijk, Havenweg 18.
Afwezig
Coby Lanting is met vakantie. Vanaf 23 juli is ze weer bereikbaar.
In dringende gevallen kunt U contact opnemen met Jan Weening tel.413023.
Meeleven
Dhr. E. Werkman van de Hoofdstraat 12 wordt dinsdag a.s. opgenomen in het Ommelander
Ziekenhuis te Scheemda. Daar zal een buikoperatie worden uitgevoerd. Vanuit de gemeente
wensen we hem en zijn familie veel sterkte.

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 15 JULI 2018

Orgelspel
Welkom
Openingspsalm 80:1-2-7
Votum en groet
V: Onze hulp is in de naam van de Heer
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft
V: Die trouw is tot in eeuwigheid
A: En niet laat varen het werk van zijn handen
V: Genade zij u en vrede, van God onze Vader,
en van onze Heer Jezus Christus.
A: Amen
Psalmgebed afgesloten met: “Heer, ontferm U'' (dienstboek I nr 81)
Glorialied: Gij die alle sterren houdt – L.919
Gebed van de zondag
De kinderen gaan de kindernevendienst
Jeremia 23:1-6 – door de lector
Zingen: O Vader trek het lot u aan – L.995
Marcus 6:32-44 – door de lector
Zingen: Zeven was voldoende – L.383:1 t/m 4
Preek
Orgelspel
Zingen: Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij. – L.23c
Voorbeden telkens afgesloten met: L.367e:

Nodiging
Tafelgebed
Zingen: Heilig – L.405:1
V: De vrede van de Heer zij altijd met u
A: EN OOK MET U
V: Wensen wij ook elkaar de vrede van Christus.
A: Heer ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt,
maar spreek, en ik zal gezond worden.
Zingen: Als wij weer het brood gaan breken – L.387:1-2-3-5
Communie
Dankgebed
Slotlied: Gij zijt de zin van wat wij zijn – L.760
Zegen afgesloten met een gezongen Amen: – L. 431 b

