Zondagsbrief PG Uithuizermeeden
www.pguithuizermeeden.nl

Zondag 25 augustus 2019, 13e jaargang, nr. 33
De kleur is wit: de kleur van feest, zuiverheid en
reinheid.
Deze zondag is 10e zondag van de zomer.
(10e zondag na Trinitatis)

Dienst 25 augustus 2019
Locatie: Mariakerk
Organist: Dhr. Ties Molenhuis

Heilig Avondmaal
9.30 uur, Voorganger: Ds. G. Segger (Winsum)
Lector: Mevr. Jeannette Bakker

Collecten:
De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede collecte voor de kerk en collecte bij de uitgang is voor
het onderhoud
Dienst 1 september 2019
Locatie: Het Anker

9.30 uur, Voorganger: Dhr. Le Pair (Roden)

Bloemen
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar mevr. J.D. Westerdijk-Bouwsema, Dijkumerweg 2,
Garsthuizen.
Bolchrysantenactie
Op vrijdag 6 september wordt de jaarlijkse bolchrysantenactie georganiseerd! Wij zoeken nog mensen
om mee te helpen! Wie wil helpen??? Vele handen maken licht werk!
We starten om 18:00 uur bij Kruize Bloembollen Hoofdstraat 264.
Opgeven kan bij Cobi ten Boer : ctenboer@live.nl of tel nr.: 438901 / 06 12805427 of bij Yvonne Bos :
yvonnekremer1986@hotmail.com of tel nr.: 851549 / 06 30737232
Oproep lunchdienst
Voor de lunchdienst van zondag 8 september zijn we op zoek naar mensen die een pan soep willen
maken (onkosten worden vergoed). Opgeven voor maandag 26 augustus bij Jeanine Wolters tel:
0612446893 of Eza Werkman tel: 413405. Allergieën en/of dieetwensen kunt u bij Jeanine opgeven.
Mevr. Coby Lanting is t/m 1 september afwezig. Voor dringende zaken kunt u contact opnemen met de
voorzitter Jan Weening, tel. 413023

Wij wensen 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 voor zondag 25 augustus 2019 om 09.30 uur in de Mariakerk te Uithuizermeeden.
Viering Maaltijd van de Heer.
Welkom
Aanvangslied: Lied 67: 1 en 2 “God zij ons gunstig en genadig”
Bemoediging en groet, drempelgebed
Zingen: Lied 67: 3
Kyriëgebed met gezongen acclamatie, (3x na de woorden zo bidden wij U...) “Heer, ontferm U'' (dienstboek I nr. 81)
Gesproken lofverheffing en Glorialied: Lied 303 “Zonne en maan”
Gebed voor de opening van het Woord
Kinderen gaan naar de kindernevendienst
Eerste lezing: Jesaja 25: 6-12
Zingen lied 762: 1, 2 en 3 “De Heer richt op zijn berg een maaltijd aan”
Tweede lezing Lucas 13: 22-30
Zingen lied: 762: 4, 5 en 6
Uitleg en verkondiging. De tekst is Lucas 13: 29 “Uit het oosten en het westen en uit het noorden en het zuiden

zullen ze komen, en ze zullen aan tafel genodigd worden in het koninkrijk van God.”
Orgelspel
Zingen Geloofsbelijdenis Lied: 340 b
De kinderen komen terug uit de kindernevendienst.
Voorbeden met gezongen acclamatie (3x na de woorden “Zo bidden wij U ...”): “Heer, onze God, wij bidden U
verhoor ons' Lied: 367e
Collecten
Nodiging
Tafelgebed
Onze Vader, (vertaling NBG)
Vredesgroet
Lied voor de maaltijd: Lied 389 “Het brood dat ons voor ogen staat”
Dankzegging na de maaltijd
Slotlied: 422 “Laat de woorden die we hoorden”
W egzending en zegen
Gezongen Amen Lied: 431 c
Zingen uitleidend zegenlied: 425 “Vervuld van uw zegen”

