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Zondag 25 juli 2021, 15e jaargang, nr. 30
De kleur is groen: de kleur van de hoop, van
groei en toekomst.
Deze zondag is de 6e zondag van de zomer.
8e na Trinitatis

Dienst 25 juli 2021
Locatie: Het Anker
Organist: Wim Dalmaijer

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

Collecten:
De eerste collecte is voor het werelddiaconaat/Oeganda, de tweede collecte is voor de kerk en de 3e
collecte is voor het onderhoud. Bijdrage via Givt of de bankrekeningnummer van de PGU.
Alvast hartelijk dank.
Dienst 1 augustus 2021
Locatie: Het Anker

9.30 uur, Voorganger: Ds. P. Israël

Bloemen
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar mevrouw P. Bos-van der Molen, Meidoornweg 25.

Bolchrysantenactie 2021
Op vrijdag 3 september wordt de jaarlijkse bolchrysantenactie gehouden. Helaas gaat het ook dit
jaar op een andere manier. Wij willen u vragen om van te voren een prachtige bolchrysant(en) bij
ons te bestellen en deze worden dan op vrijdag 3 september vanaf 18 uur bij u thuis bezorgt! U
vindt het bestelformulier op de website en in de hal van de kerk. De bolchrysanten kosten € 6,50
per stuk. Dit kunt u gepast contant betalen of vooraf overmaken op de bankrekening van PG
Uithuizermeeden: NL94 RABO 0363 7023 85 o.v.v. bolchrysantenactie en uw naam en adres.U
kunt uw bestelling ook telefonisch doorgeven, mailen of appen:
Cobi ten Boer : ctenboer@live.nl of tel nr: 438901 / 06 12805427
Yvonne Bos : yvonnekremer1986@hotmail.com of tel nr: 851549 / 06 30737232
Kerkdiensten juli en augustus
Alle diensten worden in Het Anker gehouden en niet zoals in Samenspraak staat vermeldt soms ook in
de Mariakerk. Dit i.v.m. online uitzendingen.

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

ORDE VAN DIENST OP 25 JULI 2021
- Orgelspel: "Liebster Jesu, wir sind hier", J.S. Bach
- Welkom
- Stil gebed
- Lied 213 :1
- Bemoediging en groet
- Lied 213 :2
- Gebed
- Lied 149 : 3
- Korte toelichting bij lied 752
- Lied 752: 1 zingen
2,3 : lezen
4,5 : zingen
6 : lezen
7: zingen
-Lezing: Mattheus 6 : 19-21
-Lied 62:6
-Lezing :Mattheus 13 : 44-46
-Lied 313 : 1,5
-Verkondiging
-Orgelspel: "Vater unser im Himmelreich", J.S. Bach
-Dankgebed Voorbeden Stil gebed Onze Vader
-Lied 908 : 1,2,5
-Zegen
-Orgelspel:"Allein zu dir, Herr Jesu Christ", Joh. Paachelbel

