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Dienst 13 mei 2018
Locatie: Mariakerk
Organist: Jan Smit

Zondag 13 mei 2018 12e jaargang, nr.19
De kleur is wit: de kleur van feest, zuiverheid
en reinheid. Deze zondag is de zesde zondag
van Pasen. Exaudi/Wezenzondag

Avondmaal
9.30 uur: Ds. J. Schimmel uit Spijk
Lector: Mw. Jolien Kerkstra

Collecte:
De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede collecte voor de kerk en de collecte bij de uitgang is voor de
bloemen.
Dienst 20 mei 2018
Locatie: Het Anker

Pinksteren
9.30 uur: Mw. C. Lanting-Polkerman

Bloemen
De bloemen gaan als groet vanuit de gemeente naar de familie K.B. Knol-Kuilema, Prins Bernhardstraat 12.
Avondmaal
De afstand van het eten van het brood naar het drinken van de wijn was erg klein. Daarom heeft de diaconie
besloten de loopafstand te vergroten. U krijgt het brood van de dominee rechts op het koor. Dan loopt u om de
tafel heen en krijgt u de wijn links op het koor van een van de diakenen. Als u deze afstand niet kunt lopen dan
komt de dominee het brood en de wijn bij u brengen.
Maaltijd
Op woensdag 30 mei organiseren wij weer een maaltijd in het Anker. Gezien de tijd van het jaar is het thema
van de maaltijd deze keer "zomerschotel". Er zal daarbij ook zeker plaats zijn voor koude gerechten. Het
programma is als vanouds en start met koffie of thee om 17.00 uur. De maaltijd om 17.30 uur en het besluit om
19.00 uur. Ook de kosten zijn als vanouds 5 euro per persoon en 10 euro voor een gezin. Gelukkig kunnen wij
het voor deze lage bedragen nog steeds doen dankzij de inzet van de vele vrijwillige kokers en kooksters.
Aanmelden tot en met uiterlijk 27 mei in de kerk of via de website tolhek@home.nl Iedereen is van harte
uitgenodigd. De maaltijdcommissie
Rommelmarkt
De voorbereidingen voor de rommelmarkt zijn weer in volle gang! Helpers voor het sorteren in de week vóór de
rommelmarkt en verkopers tijdens de rommelmarkt op 30 juni zijn zeer gewenst. Bent u nog niet gevraagd en
helpt u graag een handje mee, meld u dan aan bij Jan_willem_dijksterhuis@hotmail.com

W ij wensen elkaar 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 13 mei 2018
• Orgelspel
• Welkom
Dienst van voorbereiding
• Aanvangslied: Lied 89: 1 en 7
• Stil gebed, bemoediging en groet
• Klein Gloria, lied 195

•
•
•

Lied 906: 1 en 6 – God is tegenwoordig
Lezing van de wet
Antwoord van de gemeente: lied 905: 1, 3 en 4 – Wie zich door God alleen laat leiden

Dienst van het W oord
• Gebed voor de opening van het Woord
• Eerste lezing (gelezen door de lector): Jakobus 2:1-13, uit de Bijbel in gewone Taal
• Lied 146a: 1, 4 en 7 – Laat ons nu vrolijk zingen

•
•
•

Inleiding op de preek: Trailer ‘Hier ben ik’ https://www.youtube.com/watch?v=pSyg0jsMXFk
Uitleg en verkondiging
Lied 1005: 1, 2, 4 en 5 (Nederlands) – Zoekend naar licht

•

Gesproken geloofsbelijdenis

Dienst van de Tafel
• Voorbeden met gezongen acclamatie: “Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons' 367e
• Collecten
• Nodiging
• Tafelgebed
• Onze Vader, (vertaling NBG of NBV)
• Vredesgroet
• Lied voor de maaltijd: Lied 377: 1, 2, 4, 5 en 6 – Zoals ik ben, kom ik nabij
•
•

Bericht van overlijden
Zingen Lied 150: 1 (Bundel Joh. De Heer)
Welk een vriend is onze Jezus,
die in onze plaats wil staan!
Welk een voorrecht, dat ik door Hem,
altijd vrij tot God mag gaan.
Dikwijls derven wij veel vrede,
dikwijls drukt ons zonde neer
juist omdat wij 't al niet brengen
in 't gebed tot onze Heer.

•

Dankzegging na de maaltijd

•

Slotlied: Lied 425 – Vervuld van Uw zegen

W egzending en zegen
•

	
  

Gezongen Amen 431 b

