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Zondag 22 mei 2022, 16e jaargang, nr. 21
De kleur is wit: de kleur van feest, zuiverheid en
reinheid. Deze zondag is de 6e zondag van
Pasen. Rogate

Dienst 22 mei 2022
Locatie: Het Anker
Organist: Dhr. Jan Smid

9.30 uur, Voorganger: Ds. D. de Boer (Leeuwarden)
Lector: Mw. Jeanine Wolters

Collecten:
De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede collecte voor de kerk en de derde collecte is voor het
onderhoud. Giften blijven ook mogelijk via Givt of bankrekeningnummer. Alvast hartelijk dank!
Dienst 26 mei 2022
Locatie: Mariakerk
Organist: Dhr. Wim Dalmaijer

Hemelvaartsdag
9.30 uur, Voorganger: Ds. P. Israël
Lector: Mw. Trea Westerloo

Collecten
De eerste collecte is voor het Nationaal Ouderenfonds, de tweede collecte is voor de kerk en de derde
collecte is voor de bloemen.
Dienst 29 mei 2022
Locatie: Mariakerk

9.30 uur, Voorganger: Mw. B. de Beaufort (Zandeweer)

Bloemen
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar dhr. K. Kampinga, Hoofdstraat 198.
Feest van de Geest
In de regio Groningen/Noord-Drenthe doen 25 kerken, waaronder het Anker en 29 kunstenaars mee
met het Feest van de Geest. In het Anker exposeert kunstschilder Rein Pol.
U wordt van harte uitgenodigd om een tocht te maken langs de kerken waar kunstenaars uit onze
regio hun werk exposeren. De kerken zijn open van 13.00 tot 17.00 uur op 26, 28 en 29 mei en van
4 t/m 6 juni. Alle info over Feest van de Geest vindt u op de website www.feestvandegeest.nl.
Maaltijd
Op dinsdag 24 mei hopen we weer een maaltijd te houden. De plek waar onze “herberg” gasten
ontvangen is nu Rehoboth. De kosten voor deze nieuwe locatie zijn iets hoger nl. 7 euro en voor een
heel gezin 14 euro. Verder blijft alles hetzelfde, ook de aanvangstijd van 17.00 uur. Het diner is heel
gevarieerd en verrassend, de 25-ste keer!! Opgave, uiterlijk zondag 22 mei, in de kerk of op het
e-mailadres van Jan van de Wal janvandewal@kpnmail.nl.
De kerkenraad wenst 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 22 mei 2022
Orgelspel
Welkom door de ouderling van dienst
Stil gebed
Zingen: Aanvangslied 217: 1, 2 en 3
Bemoediging en Groet
Zingen: Lied 217: 4 en 5
Kyriëgebed
Zingen: Glorialied 968: 4 en 5
Zingen: Lied 314 als gebed voor de
opening van het Woord
Schriftlezing: Johannes 14: 21-29
Zingen: Lied 906: 6, 7 en 8
Verkondiging
Orgelspel
Zingen: Lied 900 (3 keer)
Dankgebed, voorbeden met gezongen
acclamatie ‘Heer, onze God, wij bidden U
verhoor ons’
Stil gebed, Onze Vader (klassieke versie)
Zingen: Slotlied 838
Zegen
Orgelspel

Orde van dienst
dienst 26 mei 2022

Zingen: Lied 662: 1 en 4
Lezing Evangelie: Marcus 16: 19-20
Zingen: Acclamatie Lied 339a
Verkondiging
Orgelspel
Zingen: Lied 663: 1 en 2
Dankgebed en voorbeden, stil gebed en
Onze Vader
Collecte: 1e Nationaal Ouderenfonds, 2e Kerk
3e Bloemen
Zingen: Slotlied: Gezegend is de mens die leeft
(melodie Lied 512)
Gezegend is de mens die leeft
op adem van de Geest,
die in haar woord en daad verweeft
wat men in dromen leest.
Gezegend is het woord dat gaat
als bode van het licht
en lichter leven zaait, als zaad
wat zich op goedheid richt.
Gezegend is de daad die heelt
wat wond is of wat breekt,
die in barmhartigheid verbeeldt
wat vanuit harten spreekt.
Gezegend is het levensspoor

Orgelspel

dat naar de toekomst wijst.

Welkom door de ouderling van dienst

Gods Geest gaat daarin mensen voor,

Zingen: Aanvangslied 280: 1, 2, 3, 4 en 5

waar liefde zich bewijst.

Bemoediging, groet en drempelgebed
V: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige,
A: die hemel en aarde
aarde gemaakt heeft.
heeft
V: De Eeuwige zij met u.
A: zijn Geest in ons
ons midden.
V: Trouwe God, ….
Wij bidden U:

Zegen met gezongen ‘Amen, amen, amen’
Orgelspel

