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De kleur is rood: de kleur van Pinksteren en
de Heilige Geest

Dienst 9 juni 2019
1e Pinksterdag
Locatie: Het Anker
9.30 uur, Voorganger: Mw. C. Lanting-Polkerman
Organist: Dhr. Ties Molenhuis Lector: Mw. Anna de Boer
Collecten:
De eerste collecte is voor de Diaconie (KIA Pinksterzending), de tweede collecte voor de kerk en de
collecte bij de deur is voor het onderhoud.
Dienst 16 juni 2019
Locatie: Mariakerk

9.30 uur, Voorganger: Ds. K.G. Pieterman, Niekerk

Bloemen
De bloemen gaan als groet vanuit de gemeente naar dhr. K.B. Knol, Hoofdstraat 186 B.
Maaltijd
Op dinsdag 18 juni staat de laatste maaltijd gepland van dit seizoen. Thema: soep, salade en
hartige hap met een heerlijk zomers toetje. Jong en oud is uitgenodigd op de bekende tijd vanaf
17.00 uur in het Anker voor de prijs van 5 euro per persoon en 10 euro voor een heel gezin,
waarbij ook koffie en thee zijn inbegrepen.
Er ligt een lijst in de kerk of opgeven bij het bekende emailadres tolhek@home.nl.
Opgave graag uiterlijk 16 juni.
Na afloop van de dienst is er koffiedrinken.

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
Dienst van voorbereiding
Stil moment
Zingen: Aanvangslied: Lied 215: 1, 2 en 3
Groet en bemoediging
V:
Wij vinden hulp en steun bij die Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft
G:
die de hemel als een tent boven ons uitspreidt
die zich beweegt op de vleugels van de wind
die ons de aarde geeft om op te leven
V:
Die ons adem geeft en de Geest
die ons in vuur en vlam zet voor het werk van zijn handen
die trouw is tot in eeuwigheid
G:
Voor de Heer willen wij zingen
een lied voor de Heer, zolang wij bestaan
V:
Vrede en alle goeds wordt ons geschonken van God
de Vader, van Jezus, Zijn Zoon, onze Heer
door de Heilige Geest
Amen
Zingen: Lied 672: 1 en 3
Gebed
Zingen: Lied 672: 6 en 7
Gedicht
Dienst van het Woord
Gebed bij het openen van de Bijbel
1e lezing: Joël 3: 1 – 5
Zingen: Lied 678: 4, 5 en 6
2e lezing: Handelingen 2: 1 – 11
Zingen: Lied 680: 1 en 4
Overdenking
Orgelspel
Zingen: Lied 686: 1 en 3
Dienst van gaven en gebeden
Danken, bidden, stil gebed, Onze Vader (na iedere gebedsintentie zingen wij 'Heer, Onze God,
wij bidden U, verhoor ons' 367e)
Delen van de gaven
Zingen: Slotlied Lied 423
Wegzending en zegen

