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De kleur is wit: de kleur van feest, zuiverheid
en reinheid. Deze zondag is de zondag van
de Drieëenheid/Trinitatis

Dienst 16 juni 2019
Locatie: Mariakerk
Organist: Dhr. Jan Smid

9.30 uur, Voorganger: Ds. K.G. Pieterman, Niekerk
Lector: Mw. Ria Spijk

Collecten:
De eerste collecte is voor de Diaconie, de tweede collecte voor de kerk en de collecte bij de deur is
voor het onderhoud.
Dienst 23 juni 2019
Locatie: Mariakerk

9.30 uur, Voorganger: Ds. H. Pol, Zuidhorn

Bloemen
De bloemen gaan als groet vanuit de gemeente naar mw. G. Medendorp-Stoppels, Vlasakker 8.
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. Opgeven kan tot en met vandaag via de lijst in de kerk
of bij het bekende emailadres tolhek@home.nl.
Kinderthemadienst
Op zondag 7 juli wordt er een kinderthemadienst gehouden in het Anker. Aanvang: 9.30 uur.
Het thema is high five. Tijdens deze dienst wordt er afscheid genomen van de kinderen van de
kindernevendienst. Voor de kleinsten is er oppas.

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
Zingen: Aanvangslied: Psalm 8: 1, 3 en 6
Bemoediging en drempelgebed
Zingen: Lied 217: 1, 3 en 5
Kyriëgebed met gezongen acclamatie: “Heer, ontferm U” (dienstboek I nr 81)
Zingen: Glorialied: Lied 302: 1
Dienst van het Woord
Gebed voor de opening van het Woord
De kinderen gaan naar de nevendienst
1e lezing: Spreuken 8: 22-31
Zingen: Lied 849
Brieflezing: Openbaring 4: 1-11
Zingen: Lied 726: 1 en 2
Evangelielezing: Johannes 2: 1-12
Zingen: Lied 323
Uitleg en verkondiging
Orgelspel
Zingen: Lied 706
De kinderen komen terug van de nevendienst
Dienst van gaven en gebeden
Dank en voorbeden met gezongen acclamatie: 'Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons' (367e)
Stil gebed
Onze Vader (klassieke versie)
Collecte
Zingen: Slotlied: Lied 213: 1 en 2
Wegzending en zegen
Gezongen Amen 431c

