	
  

Zondagsbrief PG Uithuizermeeden
www.pguithuizermeeden.nl

Dienst 19 augustus 2018
Locatie: Het Anker
Organist: Dhr. Wim Dalmaijer
Dienst 26 augustus 2018
Locatie: Mariakerk

Zondag 19 augustus 2018 12e jaargang, nr. 32
De kleur is groen: de leur van de hoop, van
groei en toekomst.
Deze zondag is de 9e zondag van de zomer.
(12e zondag na Trinitatis)

Startdienst Vakantieweek
9.30 uur: Drs. E.R. Smit (Westeremden)

Lectrices:	
  Anne	
  Klein	
  en	
  Anne-‐Wil	
  Oosterhuis
9.30 uur: Ds. J. Schimmel (Spijk)

Bloemen
De bloemen gaan als groet vanuit de gemeente naar de heer P. De Boer, Kerkstraat 2a
Collecten
De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede collecte voor de kerk en de collecte bij de uitgang is bestemd
voor Stichting Commissie Vakantieweek.
Presentjes
Als groet vanuit de vakantieweek zullen wij samen met de kinderen langs alle 80-plussers van Uithuizermeeden
gaan om een presentje rond te brengen. Dit jaar hebben we gekozen voor zakje bloembollen in het kader van
het thema ‘Groeien’
Thema
Tijdens deze ochtend zal het thema ‘Groeien’ centraal staan. We gaan het hebben het mosterdzaadje dat gaat
groeien door Gods liefde en aandacht, maar ook door het geloof. Wanneer je geloof sterk genoeg is zal zelfs het
kleinste zaadje uitgroeien tot iets moois. We nodigen u/jou uit om tijdens deze dienst samen met ons te zingen,
te bidden, te lezen uit de bijbel en Gods liefde te ontvangen.
Tijdens de dienst zal het SCVW-koor liederen zingen. Na de dienst is er gelegenheid voor een kop koffie of thee
om gezellig over de dienst na te kunnen praten. Daarna zullen we met de kinderen langs de ouderen gaan om
een presentje te brengen.
Startweekend 2018
Thema: “Een goed gesprek”
Zaterdag 8 september 2018 (16:00 – 19:00 ongeveer)
-‐ Emmauswandeling, een wandeling met gesprek en kleine opdrachten, we verzamelen bij het Anker. In
verband met het organiseren is het prettig als u zich hiervoor opgeeft. U kunt zich opgeven middels de
opgavelijsten in het Anker, ook kunt u een e-mail sturen naar tolhek@home.nl
-‐ Emmausgesprek in het Anker, voor diegenen die niet willen wandelen maar wel nieuwsgierig zijn naar kleine
opdrachten en een ‘goed gesprek’. Ook hiervoor graag opgeven middels de opgavelijsten in het Anker of via
de mail tolhek@home.nl
-‐ Maaltijd: soep en broodjes staan voor iedereen klaar, hier wordt een vrijwillige bijdrage voor gevraagd.
Wederom hiervoor graag opgeven via de opgavelijsten in het Anker of via e-mailadres: tolhek@home.nl

	
  

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

Zondag 9 september 2018 (09:30 dienst, aansluitend koffie drinken)
Ook in de dienst voeren we het thema ‘Een goed gesprek’; gemeenteleden van alle leeftijden komen aan bod in
deze dienst. Na de dienst drinken we samen koffie met iets lekkers erbij. Wie wil er iets bakken of iets
meenemen? Het hoeft niet iets moeilijks te zijn, graag opgeven bij Ariëtte Brontsema, 0595-412637 of
ennoenariette@ziggo.nl.
Start jeugdwerk
Zondag 2 september start de jeugd het nieuwe seizoen met een lekkere bbq. Tijdens de bbq overleggen we
samen met de jongeren welke invulling we precies gaan geven aan het seizoen, we hopen dan ook op een
mooie opkomst! Je kan je opgeven bij jeugdwerk@gmail.com, vermeld daarbij je naam, leeftijd en mobiel
nummer. Tevens kan je aangeven of we rekening moeten houden met speciale diëten. Check voor meer info de
site en facebookpagina van de kerk. Namens het jeugdwerk, Wouter en Gerlinde	
  
Bolchrysantenactie
Op vrijdag 7 september wordt de jaarlijkse bolchrysantenactie georganiseerd! Wij zoeken nog mensen om mee
te helpen! Wie wil helpen??? Vele handen maken licht werk! We starten om 18:00 uur bij Kruize Bloembollen
Hoofdstraat 264.
Opgeven kan bij Cobi ten Boer : ctenboer@live.nl of tel nr: 438901
Yvonne Bos : yvonnekremer1986@hotmail.com of tel nr: 851549 / 06 30737232

	
  
	
  
Orde van Dienst 19 Augustus 2018
Welkom door Jordi Dijkstra, SCVW-voorzitter
Gedicht
Lied: Dit is een morgen als ooit de eerste (LB 216)
Bemoediging en groet
Klein Gloria (LB 195)
Openingsgebed
SCVW-koor zingt: We are one in the spirit (YFC 188) & Kom tot de Vader (Opwekking 599)
Kinderverhaal: Kikker en Pad
Kindermoment
Kinderlied: Lees je Bijbel bid elke dag
Gebed voor de opening van het Woord
Schriftlezing Lucas 2:39-2:51
Lied: Wil je wel geloven (LB 923)
Overdenking
Lied: Een heel klein zaadje (LB 181)
Gedicht
SCVW-koor zingt: Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen (Opwekking 334) & Heer U bent mijn leven (YFC 62)
Dank en voorbeden
Collecte en het SCVW-koor zingt: U bent Heilig (opwekking 609)
Zegen en wegzending
Slotlied: Ga met God en Hij zal met je zijn (LB 416)
	
  

Stichting Commissie Vakantie Uithuizermeeden wenst u, mede namens de kerkenraad, allen
een gezegende dienst toe. 	
  

