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De kleur is groen: de kleur van de hoop, van
groei en toekomst.
Deze zondag is de 1e zondag van de zomer.
(4e zondag na Trinitatis)

Dienst 24 juni 2018
Locatie: Mariakerk
9.30 uur, Voorganger: Ds. A. ten Hove, Roodeschool
Organist: Dhr. Ties Molenhuis Lector: Dhr. Geert Kruize
Collecten:
De eerste collecte is voor de Diaconie, de tweede collecte voor de kerk en de collecte bij de deur is
voor de bloemen.
Dienst 1 juli 2018
Locatie: Het Anker

Afscheid kindernevendienst
9.30 uur, Voorganger: Mw. C. Lanting-Polkerman

Bloemen
De bloemen gaan als groet vanuit de gemeente naar dhr. G.K. Bolhuis, Noorderstraat 27.
Pastoraat en Consulentschap
Begin mei heeft ds. G. Gardenier besloten om met onmiddellijke ingang zijn werk voor onze gemeente
neer te leggen. Hierdoor viel er een gat in het pastoraat en consulentschap.
Namens de kerkenraad zijn we daarom verheugd u mee te delen dat ds. Deddie van Alphen-Ubbens
bereid is gevonden om een deel van het pastoraat in te vullen. Zij gaat dit doen op maandag en
dinsdag om de 14 dagen. Ze zal het pastoraat verzorgen in De Mieden en Hunsingoheerd en ze neemt
een aantal gemeenteleden over van Coby Lanting, zodat zij ook wat ontlast zal worden.
Ds. Van Alphen-Ubbens zal na haar vakantie, vanaf 16 juli haar werkzaamheden gestructureerd
oppakken. Ze is bereikbaar per mail m.vanalphen@planet.nl of telefonisch 0575-574358 of
0648563943. Voor het consulentschap is door de classis aan ons voorgesteld ds. Michiel Pronk uit
Leens. Wij hebben dit voorstel aangenomen en zullen als moderamen en kerkenraad binnenkort
kennis met hem maken.
Namens de kerkenraad
Jan Weening, voorzitter

Wij 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
Welkom
Zingen: Aanvangslied: Psalm 107: 1 en 19
Stil gebed
Bemoediging en groet
Zingen: Klein Gloria: Lied 195
Gebed van schuldbelijdenis
Woord van vergeving
1e lezing: Exodus 20 uit de Bijbel in gewone taal (dominee)
Zingen: Lied 791
Gebed om de Heilige Geest
Zingen: Uitzwaailied 1, 2 en 3
2e lezing: Jona 1: 1-16 (lector)
Zingen: Psalm 139: 1, 4 en 9
3e lezing: Matteüs 12: 38-42 (lector)
Zingen: Lied 531
Verkondiging: Jona
Zingen: Lied 350: 1, 2, 5 en 7
Kinderen komen terug uit de nevendienst
Dank- en voorbeden met gezongen acclamatie: “Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons” 367e
(3 keer)
Stil gebed
Onze Vader
Collecten
Zingen: Slotlied: Psalm 150
Zegen
Gezongen Amen 431c

