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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.
(1e zondag na Trinitatis)

Dienst 23 juni 2019
Locatie: Mariakerk
Organist: Dhr. Jan Smid

9.30 uur, Voorganger: Ds. H. Pol, Zuidhorn
Lector: Mw. Jeanine Wolters

Collecten:
De eerste collecte is voor de Diaconie (KIA Wereld Diaconaat), de tweede collecte voor de kerk en de
collecte bij de deur is voor de bloemen.
Dienst 30 juni 2019
Locatie: Mariakerk

Heilig Avondmaal
9.30 uur, Voorganger: Ds. K.J. Faber, Wolvega

Bloemen
De bloemen gaan als groet vanuit de gemeente naar mw. S. van der Molen-Buffinga, Gulden Akker 9.
Huwelijksaankondiging
De kerkenraad is verheugd mee te mogen delen dat Rozemarijn van de Wal en Rick Dijk elkaar op
woensdag 26 juni het ja-woord willen geven. De kerkelijke inzegening van hun huwelijk vindt plaats
in de Martinikerk in Groningen om 16.00 uur. Rozemarijn en Rick wonen aan de Coedersweg 17,
Groningen.
Bak(st)ers gezocht!
30 juni en 7 juli is er koffiedrinken na de dienst. Wie wil iets lekkers maken of meenemen voor bij de
koffie? Graag even aanmelden bij Bonnie Hoekstra (413735) of Jeannet Weening (413023).
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
Zingen: aanvangslied: Lied 283
Moment van stilte
V: Onze hulp is in de naam van de Heer
A: die hemel en aarde gemaakt heeft
V: Die trouw is tot in eeuwigheid
A: en niet loslaat wat zijn hand begon
Groet
V: De Heer zij met U
A: ook met U zij de Heer
Gebed van voorbreiding op de drempel
Zingen: Psalm van de zondag: Psalm 84: 1, 2 en 3
Gebed om ontferming met acclamatie
Zingen: Glorialied 305
Gebed van de zondag
Zingen: Lied 333
1e lezing: Jesaja 65: 1-9
Zingen: Lied 944
2e lezing: Lucas 8: 26-39
Zingen: acclamatie van lof: Lied 339a
Uitleg en verkondiging
Zingen: Lied 611
Gebeden, lofprijzing, voorbede met gezongen acclamatie 'Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons'
(367e), stil gebed, Onze Vader
Collecte
Zingen: Slotlied: Lied 416
Zegen

