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De kleur is groen: de kleur van de hoop, van 
groei en toekomst. 
Deze zondag is 1e zondag na Trinitatis  

 
Dienst 6 juni 2021   
Locatie: Het Anker  9.30 uur, Voorganger: Ds. P. Israël 

Organist: Dhr. Ties Molenhuis  Lector: Mevr. Ria Spijk 
 
Collecten: 
De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede collecte voor de kerk en de derde collecte is voor het 
onderhoud. Bijdrage via Givt of via het bankrekeningnummer. Alvast hartelijk dank. 
 
Dienst 13 juni 2021  
Locatie: Het Anker    9.30 uur, Voorganger: Ds. P. Israël 
     
Bloemen 
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar mevr. G.I. Tuitman-Wiertsema, Havenweg 22. 
 
Meeleven 
Mevr. K.H. Veenstra, Paaptilsterweg 1, 9982 XP Uithuizermeeden verblijft sinds afgelopen vrijdag in 
Revalidatiecentrum Eemsdelta in Delfzijl. Kaartjes kunt u naar Eemsdelta of haar huisadres sturen. 
Mevr. G.I. Tuitman-Wiertsema, Havenweg 22 is afgelopen week thuisgekomen uit het ziekenhuis. 
 
Bakken met de kerk voor Zendingswerk 
Zaterdag 26 juni a.s. organiseren we een bakmiddag! U kunt genieten van heerlijke baksels van andere 
gemeenteleden. Geef u op als bakster of bakker voor zondag 20 juni a.s. en de bestellingen doorgeven 
kan tot woensdag 23 juni a.s. Meer informatie leest u op onze website of in Samenspraak. 
Stijnie Smit, 412784 / 06 141 297 04 of stijniesmit@hotmail.com 
Bonnie Hoekstra, 06 242 123 28 of bonnie.zingen@gmail.com 
 
Startzondag 
Op startzondag 12 september hopen we een mooie nieuwe start te maken, de positieve kant op. Vindt 
u/jij het leuk om mee te denken en te helpen voorbereiden? Geef u/je dan z.s.m. op bij ds. P. Israël, tel. 
06-51972047 of mail predikantpgu@gmail.com. 
 
Welkom in de dienst 
U kunt zich weer aanmelden op vrijdagavond voorafgaand aan de dienst van de zondag om weer in de 
kerkdienst aanwezig te zijn met max. 30 personen. Dit kan weer bij Ria Spijk (0595-424178), tussen  
19.00 en 21.00 uur. We vinden het fijn u weer te mogen ontmoeten, al is het dan met een beperkt 
aantal. Voor de dienst van zondag 13 juni gelieve u zich op te geven bij Stijnie Smit (0595-412784) op 
vrijdagavond 11 juni van 19.00 tot 21.00 uur. 
 
 
 
 
De kerkenraad wenst u een gezegende dienst toe. 
 
 
 
 
 
 

Zondagsbrief  PG  Uithuizermeeden 

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



 

 

 

Orde van dienst 6 juni 2021 
 
 
Lied 217: 1, 2, 3 en 4 (video) 
 

Welkom 
 

Lied 133 (video) 
 

Bemoediging en groet 
V: Onze hulp in de Naam van de Eeuwige 
A: die hemel en aarde gemaakt heeft 
V: die trouw houdt tot in eeuwigheid 
A: en niet laat varen het werk in liefde begonnen 
 
V: Genade zij u en vrede, van God onze Vader, 
     van Jezus Christus de Heer, 
     door de kracht van de heilige Geest  
A: Amen 
 

Zingen: Lied 218: 1, 2, 3, 4 en 5 
 

Gebed om ontferming 
 

Zingen: Glorialied: Lied 868: 1 en 5 
 

Gebed bij de opening van de Schrift 
 

1e lezing: Rechters 12: 1 - 6 
 

Zingen: Lied 25: 9 en 10 
 

2e lezing: Marcus 3: 20 - 35 
 

Zingen: Lied 339a 
 

Verkondiging 
 

Orgel: Koraalvoorspel “Komm, o komm, du Geist des Lebens” van Hans Klotz (1900-1987) 
 

Zingen: Lied 981: 1, 2 en 5 
 

Voorbeden, stil gebed en Onze Vader 
 

Zingen: Lied 418: 2, 3 en 4 
 

Wegzending en zegen, met gezongen ‘Amen 3x’ 
 

Orgel: Flute Piece van Thomas Thorley (18e eeuw) 
 
 


