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Zondag 12 mei 2019, 13e jaargang, nr. 19
De kleur is wit: de kleur van feest, zuiverheid en
reinheid. Deze zondag is de 4e zondag van
Pasen. Jubilate

Dienst 12 mei 2019
Locatie: Het Anker
Organist: Dhr. Jan Smid

11.00 uur, Voorganger: Ds. G. Segger (Winsum)
Lector: Dhr. Dion Middelkoop
14.00 uur, Kinderthemadienst

Collecten:
De eerste collecte is voor de diaconie (JOP Jeugdwerk), de tweede collecte voor de kerk en de collecte
bij de deur is voor het onderhoud.
Dienst 19 mei 2019
Locatie: Mariakerk

9.30 uur, Voorganger: Da. M. Visschers (Wolvega)

Bloemen
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar de heer J. Jonker, Meidoornweg 23
Meeleven
• Dhr. K. Scholtens, Pr. Beatrixstraat 3, verblijft tijdelijk bij: Lentis, Afdeling KEP, Henri Dunantlaan 20,
9728 HD Groningen
• Mevr. A.M. Huisman-Bolwijn van de Meidoornweg 13 blijft nu wonen in De Ommejas, Bovenhuizen 34,
9981 HB Uithuizen
Startzondag
We zoeken weer leden (van jong-oud) die willen helpen bij het voorbereiden van de dienst op
Startzondag, 8 september. Het landelijke thema dit jaar is ‘Een goed verhaal’. Het is de bedoeling om
er een brunchdienst van te maken; qua opzet net zoiets als de dienst van begin maart die de jeugd had
voorbereid met dhr. Postema. Lijkt het u/jou leuk om te helpen dan kunt u zich aanmelden bij Coby
Lanting of Jan Weening.
Afwezig:
Coby Lanting is afwezig t/m maandag 20 mei. Voor dringende zaken kunt u contact opnemen met de
voorzitter Jan Weening, tel. 413023.
Koffie drinken
Zondag 19 mei is er koffiedrinken na de dienst. Wie zou iets lekkers willen bakken voor bij de koffie?
Graag even doorgeven aan Bonnie Hoekstra of Jeannet Weening.
Oproep
Mensen gezocht die aan de dienst van Pinksteren (zondag 9 juni) mee willen werken. Voor inlichtingen/
aanmeldingen Coby Lanting 050 3013140/050 5035699 of via de mail coby.polkerman@gmail.com
Bevestigen en herbevestigen ambtsdragers
De kerkenraad is verheugd dat de volgende gemeenteleden bereid zijn gevonden om een ambt te
vervullen:
• Kees Pettinga: Herbevestigd als Ouderling Kerkrentmeester;
• Jeannette Weening heeft nog een termijn als ouderling aanvaard; en
• Wouter en Gerlinde Wiersema hebben nog een termijn van twee jaar aanvaard als jeugdouderlingen.
Bezwaren tegen de gevolgde procedure of tegen de bevestiging van een gekozene kunnen worden
ingebracht door stemgerechtigden en dienen uiterlijk vijf dagen na deze bekendmaking schriftelijk en
ondertekend bij de kerkenraad te worden ingediend. Indien er geen bezwaren zijn zullen de genoemde
gemeenteleden in de morgendienst van 19 mei 2019 door ds. M. Vissers worden bevestigd.

Samen gemeente zijn
Binnen de kerkenraad is er de afgelopen tijd nagedacht over hoe je samen gemeente kunt zijn. En hoe
we dit daadwerkelijk vorm kunnen geven. Tijdens de gemeenteavond van afgelopen maart hebben we
hier ook al even over gesproken. Woorden welke vaak en sterk naar voren kwamen waren: binding en
ontmoeting. Daarom gaan we de komende tijd een aantal leuke activiteiten organiseren. En voor elk
wat wils…
In juni staat de barbecue op de agenda! Elkaar ontmoeten, samen lekker eten, samen gemeente zijn.
De gemeenteleden in de leeftijdsgroep van 25 tot en met 65 jaar hebben onlangs een uitnodiging
ontvangen voor deze barbecue. Daarnaast willen we graag een ieder die dat ook leuk lijkt (maar geen
uitnodiging heeft ontvangen) ook van harte uitnodigen! De leeftijdsgrens is globaal genomen; voelt u
welkom! Voor vervoer kan worden gezorgd.
Datum is 16 juni 2019, vanaf 16 uur op de boerderij bij de familie Wiertsema, Dijkumerweg 13. Kosten
zijn een vrije gift. Opgeven graag voor 7 juni. Dit kan per mail: bbq.pgu@gmail.com, of per telefoon:
Jeanine Wolters 06 1244 6893 (graag tussen 18.00 – 21.00 u). Als u een dieet heeft of een allergie is
het goed om dit ook even aan te geven. We hopen op uw/jouw/jullie komst!

Orde van dienst 12 mei 2019
•
•

Orgelspel
Welkom en aankondiging aanvangslied door de ouderling van dienst

•
•

Aanvangslied: NLB 111: 1 en 2 "Van ganser harte loof ik Hem"
Bemoediging en groet, toenaderingsgebed:
V: Onze hulp is de naam de Heer
G: Die hemel en aarde gemaakt heeft
V: Genade en vrede voor u en jou
G: Van God onze Vader
V: En van de Here Jezus Christus.
G: AMEN

V: .... (Toenaderingsgebed)
Zo bidden wij U, door Jezus onze Heer
G: AMEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vervolg intochtspsalm: NLB 111: 5 en 6
Kyriëgebed met gezongen acclamatie, (na de woorden "Zo bidden wij U...") "Heer, ontferm U''
(dienstboek I nr. 81)
Gesproken lofverheffing en Glorialied: NLB 652 "Zing jubilate voor de Heer"
Gebed voor de opening van het Woord
Lezing (gelezen door de lector): Johannes 8: 1-11
Lied: NLB 659 "Kondig het jubelend aan"
Uitleg en verkondiging, tekst Johannes 8: 11 "Ga naar huis, en zondig vanaf nu niet meer"
Orgelspel
Lied: NLB 975 "Jezus roept hier mensen samen"
Dank en voorbeden met gezongen acclamatie: 'Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons' 367 e
(Wij doen dit driemaal in het gebed, na de woorden "Zo bidden wij U ...")
Stil gebed
Onze Vader (uit de NBG tekst 369d)
Collecte. 1. Diaconie JOP (jeugdwerk) 2. Kerk 3. Onderhoud
Slotlied: NLB 636 "Liefde is licht, opnieuw geboren"
Wegzending en zegen
Gezongen Amen 431 b of 431 c

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

