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Zondag 22 april 2018, 12e jaargang, nr. 16
De kleur is wit: de kleur van feest, zuiverheid en
reinheid. Deze zondag is 4e zondag van Pasen /
Jubilate

Dienst 22 april 2018
Locatie: Mariakerk
Organist: Jan Smid

9.30 uur, Voorganger: Ds. D. de Boer (Leeuwarden)
Lector: Jolien Kerkstra

Collecten:
De eerste collecte is voor de diaconie (PKN, Eredienst en kerkmuziek), de tweede collecte is voor de kerk
en de collecte bij de uitgang is voor het onderhoud.
Dienst 29 april 2018
Locatie: Mariakerk

9.30 uur, Voorganger: Ds. F.T. Volbeda (Groningen)

Bloemen
De bloemen gaan als groet vanuit de gemeente naar het echtpaar C.C. van der Burg-Tiemersma, Jacob
Teweslaan 2, Uithuizen.
Meeleven
Mw. M. van Leeuwen-van der Zee (Vlasakker 16) is afgelopen week opgenomen in hospice ‘De Ommejas’,
Bovenhuizen 34 te Uithuizen.
Afgelopen vrijdag, 20 april, is het burgerlijk huwelijk gesloten van
Dirk Rop en Waldenia Maria de Araujo Pereira, Havenweg 36.
Het kerkelijk huwelijk zal plaatsvinden op 26 mei in Brazilië.
Oproep
Mensen (jongeren en ouderen) gezocht die de dienst van Pinksteren (20 mei) mee willen voorbereiden en
eventueel aan deze dienst willen meewerken. Voor inlichtingen/aanmeldingen Coby Lanting 050
3013140/050 5035699 of mail: coby.polkerman@gmail.com

Emmausgangers
De Kerkenraad wenst u een gezegende dienst.
Kopij voor de volgende zondagsbrief kan tot donderdag 18.00 uur via e-mail naar
zondagsbrief@pguithuizermeeden.nl

Orde van dienst 22 april 2018
-

Intochtslied 216

-

Bemoediging en Groet

-

Klein Gloria (195)

-

Woorden die ons de weg wijzen

-

Lied 25 : 2,6,7

-

Gebed voor de opening van het Woord

-

Lied 314

-

De kinderen gaan naar de nevendienst en we zingen het uitzwaailied

-

Schriftlezing : Lucas 24 : 13-35

-

Lied 646

-

Verkondiging

-

Orgelspel

-

Lied 655

-

De kinderen komen terug

-

Dankgebed en voorbeden met gezongen acclamatie (367e)
Stil gebed Onze Vader (klassieke versie)

-

Inzameling der gaven

-

Lied 908 : 1,2,5,7
Zegen

