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Zondag 26 mei 2019, 13e jaargang, nr. 21
De kleur is wit: de kleur van feest, zuiverheid en
reinheid. Deze zondag is de 6e zondag van
Pasen. Rogate

Dienst 26 mei 2019
Locatie: Mariakerk
Organist: Dhr. Ties Molenhuis

9.30 uur, Voorganger: Drs. F. Postema (Krewerd)
Lector: Mevr. Ariëtte Brontsema

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 2 juni 2019
Locatie: Het Anker

9.30 uur, Voorganger: Ds. G. Segger (Winsum)

Bloemen
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar mevrouw A. Baar-Kramer, Borgweg 54, 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. F. Postema. Lijkt het u/jou leuk om te helpen dan kunt u zich aanmelden bij Coby
Lanting of Jan 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
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…
Voor de gemeenteleden van 65 jaar en ouder worden er in het najaar koffieochtenden georganiseerd.
Een lekker kopje koffie en wat gezellig praten bij elkaar thuis. U ontvangt hiervoor persoonlijk een
uitnodiging! Ook heeft jeugd de komende tijd weer een aantal leuke dingen op stapel staan. Noem de
gespreksgroep, provideractiviteiten en ook het combo blijft actief.
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 voor zondag 26 mei 2019 in Uithuizermeeden
Welkom en mededelingen
Intrede lied 632: 1, 2, 3
Groet en bemoediging
Zingen: lied 195
Dienst van de verootmoediging
Kyriëgebed
Woorden van troost en bemoediging
Woorden die de weg wijzen
Zingen: lied 514b (2x)
Gebed om de opening van het Woord.
1e Schriftlezing Hand 15: 1-2 en 22-29
Zingen: lied 67: 1
2e Schriftlezing Openbaring 21: 9-14 en 22-23
Zingen: lied 67: 2
3e Schriftlezing Joh 14: 23-29
Zingen: lied 241: 3
Uitleg en verkondiging
Meditatief orgelspel (graag in stilte)
Zingen: lied 215: 1 + 2
Dienst van ons antwoord
Geloofsbelijdenis in deze paastijd (naar Fil. 2, 6-11)
Zingen: lied 215: 7
Voorbede.
Stil gebed
Onze Vader… Lied 1006
Inzameling van de gaven. Zingen: lied 365: 1
Slotlied 671: 1 + 3
Wegzending
Gezamenlijk amen. Zingen: lied 154b: 1 + 8 + 10

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

