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De kleur is groen: de kleur van de hoop, van
groei en toekomst.
Deze zondag is de 4e zondag van de zomer.
4e na Trinitatis

Dienst 10 juli 2022
Locatie: Het Anker
Organist: Jan Smid

Afscheid Kindernevendienst
9.30 uur, Voorganger: Ds. P. Israël
Lector: KND

Collecten:
De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede collecte is voor de kerk en de 3e collecte voor
het onderhoud. U bijdrage via Givt of in de kerk. Alvast hartelijk dank.
Dienst 17 juli 2022
Locatie: Mariakerk

9.30 uur, Voorganger: Ds. D. de Boer (Leeuwarden)

Bloemen
De bloemen gaan als groet vanuit de gemeente naar Mevr. H . Scholtens - van der Molen,
Hoofdstraat 250.

Meeleven
Dhr. K.B. Knol, Hoofdstraat 186 B is dinsdag ontslagen uit het OZG in Scheemda en is nu naar
Innersdijk in Ten Boer gegaan.
Het adres is Verpleeghuis Innersdijk, Afd. Ennemaborg kamer 68, Verlaatweg 10, 9791 DR Ten Boer.
Mevrouw G. van der Ploeg-Baar, Koningin Julianastraat 4 E is tijdelijk opgenomen in woonzorgcentrum
Van Julsingha, Koningin Wilhelminapark 23, 9934 EH, Delfzijl.
Afscheid kindernevendienst
Tijdens de dienst van vandaag, 10 juli, nemen Julian Klein en Jesse Hiemstra afscheid van de
kindernevendienst.
Het thema van deze dienst is: op reis!
De jongens nemen afscheid van het bekende, zoals de basisschool en de kindernevendienst en
gaan op reis naar nieuwe, onbekende dingen.
We willen jullie, als gemeente, vragen om voor Julian en Jesse een wens op te schrijven voor
"onderweg", hiervoor liggen, voor in de kerk briefjes en pennen.
We doen deze briefjes in een wenspot en geven deze aan het eind van de dienst aan de jongens
mee.

De kerkenraad wenst U een gezegende dienst.
Kopij voor de volgende zondagsbrief kan tot donderdag 18.00 uur via e-mail naar
zondagsbrief@pguithuizermeeden.nl

Liturgie voor de dienst op zondag 10 juli 2022 in het Anker te Uithuizermeeden
Thema: ‘Op reis’.
Orgelspel : "Wer nur den lieben Gott lässt walten" van Gottfried August Homilius (1714-1785)
Welkom door ouderling van dienst
Kaars en gedicht
Lied: LB 289:1,2,3 Heer, het licht van uw liefde schittert
Bemoediging en groet
V.
Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige
A.
die hemel en aarde gemaakt heeft,
V.
die trouw blijft
A.
en de aarde en al haar bewoners zegent.
V.
A.

Gegroet, jij die om liefde komt en licht.
Gegroet, jij die om leven komt en licht.
Gegroet, jij die om vrede komt en licht. Gegroet!

Lied: ELB 218:1,2 Samen in de Naam van Jezus
Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot zijn eer.
Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is.
En zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
't Werk van God is niet te keren
omdat Hij er over waakt,
en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.
Opwarmertje bij het thema
We kijken en luisteren naar: Altijd zijn we onderweg
Gebed
Lezing: Genesis 12:1-9 uit Bijbel in Gewone Taal
Lied: LB 805:1,2,3 Abraham
Actiemoment: Ik ga op reis en neem mee
We kijken en luisteren naar: Op reis! Lydia en Marcel Zimmer
Gedicht: Zal ik een mooi leven hebben?
Overdenking
We kijken en luisteren naar: Als je wilt gaan reizen, Trinity
Afscheid, welkom en overhandigen cadeaus
Lied: LB 416:1,2 Ga met God
Voorbeden en Onze Vader
Lied: LB 425:1 Vervuld van uw zegen
Zegen, met gezongen ‘Amen, amen, amen’
Orgelspel: " Pavane V La Battaille" van Tielman Susato (1510-1570)

