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Zondag 21 juli 2019,13e jaargang, nr. 29
De kleur is groen: de kleur van de hoop, van
groei en toekomst.
Deze zondag is de 5e zondag van de zomer.
(5e zondag na Trinitatis)

Dienst 21 juli 2019
Locatie: Mariakerk
Organist: Jan Smid

9.30 uur, Voorganger: Ds. J.J. van Es (Zandeweer)
Lector: Jolien Kerkstra

Collecten:
De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede collecte voor de kerk en de collecte bij de
uitgang is voor de bloemen.
Dienst 28 juli 2019
Locatie: Ontmoeting
(Roodeschool)

9.30 uur, Voorganger: Ds. L.J. Tiesinga (Uithuizen)

Bloemen
De bloemen gaan als groet vanuit de gemeente naar Mevr. L. H. Kooi – Dijkhuizen, Lange Drift 47.
Zondagsbrief
Daar wij op zondag 28 juli 2019 ‘op bezoek zijn bij de buren’ zal er geen zondagsbrief verschijnen
op die zondag. De eerstvolgende kunt U verwachten op 4 augustus 2019. Wilt U daarmee
rekening houden.
Op bezoek bij de buren
Zondag 28 juli zijn we welkom in ‘Ontmoeting’ aan de Hooilandseweg. Voor kerktaxi moet U even
contact opnemen met de desbetreffende personen. Na afloop van de dienst staat de koffie klaar.
Kindernevendienst in de zomer
Zondag 21 juli: geen
Zondag 28 juli: geen i.v.m. gezamenlijke dienst Roodeschool
Zondag 4 augustus: Lange in ’t Anker: Betty, Mandy en Sander
Zondag 11 augustus: geen
Zondag 18 augustus: geen i.v.m. Vakantieweek/ Schuurdienst
Zondag 25 augustus: gr 1-4: Bonnie en Jakob Gr 5-8: Enno
Wij hopen de kinderen te ontmoeten in de zomer!
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 21 JULI 2019
Bemoediging en groet
Zingen: Lied 792:1,3,4
Gebed
Zingen: Lied 836:1,2
Voorg.: “Dit is het verbond dat ik met Israël zal sluiten – spreekt de Heer:
Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en hem in hun hart schrijven.
Dan zal ik hun God zijn en zij mijn volk.
Men zal elkaar niet meer hoeven te onderwijzen met de woorden: “Leer de Heer kennen”,
Want iedereen, van groot tot klein, ken mij al, - spreekt de Heer.
Ik zal hun zonden vergeven en nooit meer denken aan wat ze hebben misdaan.”
(Jeremia 31:31v)
Zingen: Lied 836:3,4,5
Gebed
1e Schriftlezing: Genesis 33:1-11
Zingen: Lied 838:1,2
2e Schriftlezing: Mattheus 6:7-14 en Mattheus 18:21-22
Zingen: Lied 838:3,4
Overweging
Zingen: Lied 993:1,2,6,7
Gebeden, met acclamatie: “Heer onze God, wij bidden U verhoor ons” Lied 367e
Stil gebed
Onze Vader
Inzameling der gaven
Zingen: Lied 418:1,3
Zegen

