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De kleur is groen: de kleur van de hoop, van 
groei en toekomst. 
Deze zondag is 2e zondag van de zomer.  

 
Dienst 27 juni 2021   
Locatie: Het Anker  9.30 uur, Voorganger: Ds. G.A. Segger, Winsum 

Organist: Dhr. Ties Molenhuis  Lector: Mevr. Janke Kooi 
 
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 4 juli 2021   Afscheid Kindernevendienst 
Locatie: Het Anker   9.30 uur, Voorganger: Mevr. C. Lanting-Polkerman, Bedum 
     
Bloemen 
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar dhr. P. Groendijk, Kennedylaan 84, Uithuizen 
 
Verruiming toegang tot de erediensten 
Overal om ons heen zien we versoepelingen ontstaan rond de coronamaatregelen. Die versoepelingen 
werken ook door in de kerk. Bij de keuzes die we moeten maken volgen we de routekaart van de PKN 
en deze routekaart is gekoppeld aan de risiconiveaus die de landelijke overheid vaststelt per regio. 
Bij het huidige niveau “zorgelijk” kunnen we ook weer wat meer in en om de kerk. Het aantal kerk- 
gangers mag naar maximaal 100, deze verruiming nemen wij ook over. Omdat het niet te doen is om 
voor deze aantallen de aanmeldingen bij te houden, is het mogelijk om zonder aanmelding naar de kerk 
te komen. Wel registreren we uw naam op een lijst en tellen we hoeveel mensen aanwezig zijn (vol= 
vol). Mocht er toch onverhoopt een besmetting zijn dan weten we wie we moeten informeren. Deze 
registratie wordt na 4 weken vernietigd. 
Voor samenzang zouden we op spreekniveau mogen zingen. Omdat dit een lastig definieerbaar  
niveau is, houden we vooralsnog vast aan de zangers die ons in de gehele coronaperiode met veel 
plezier en inzet hebben begeleid. Wilt u meelezen neem dan uw liedboek mee. 
Voor de kindernevendienst gelden de regels voor kinderdagverblijven en kinderopvang. Die regels  
laten het nog niet toe dat we de kindernevendienst weer kunnen opstarten. 
Voor ons allemaal is het ontmoeten en contact met elkaar hebben een belangrijk element rond de 
eredienst. Het is vanaf nu ook weer toegestaan om nog even met elkaar te praten, dit mag buiten op  
het kerkplein. Bij alle versoepelingen moeten we wel rekening blijven houden met de basisregels 
van de overheid. Blijf bij klachten thuis en 1,5 meter afstand (tussenruimte van 3 lege stoelen) zijn 
voor ons de belangrijkste daarvan. We houden vol met elkaar en werken aan momenten van 
ontmoeting rond de startzondag! 
 
Vakantie 
Van 12 juni tot en met 11 juli heeft ds. Israël vakantie en van 25 juni tot en met 9 juli heeft ds. Deddie 
van Alphen-Ubbens vakantie. In dringende gevallen kunt u contact opnemen met ouderling Jan 
Weening, telnr. 0595-413023, emailadres voorzitterpgu@gmail.com. Hij weet welke voorgangers 
voor waarneming beschikbaar zijn. 
 
Voorbereiden startzondag 
Op startzondag 12 september hopen we een mooie nieuwe start te maken, de positieve kant op. We 
zoeken hulp bij het voorbereiden van activiteiten rond de startzondag. Opgeven kan tot 13 juli bij ds. 
Peter Israël, tel. 06-51972047 of mail predikantpgu@gmail.com. 
 
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 
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Orde van dienst  27 juni 2021 
 
 
Orgelspel: Fantasia in e moll Allegro van Georg Philipp Telemann (1681-1767) 
 

Welkom 
 

Zingen: Aanvangslied: Lied 84: 1 
 

Bemoediging en groet 
 

Toenaderingsgebed 
 

Zingen: Lied 84: 3 en 4 
 

Kyriëgebed 
 

Glorialied: Lied 84a (video)  
 

1e lezing: Hosea 14: 4 - 9 
 

Zingen: Lied 747: 1 en 4 
 

2e lezing: Johannes 14: 43 - 54 
 

Lied 608 (video) 
 

Uitleg en verkondiging 
 

Orgelspel: Koraalvoorspel “Schmücke dich, o liebe Seele” van Johan Gottfried Walther (1684-1748) 
 

Zingen: Lied 611 
 

Dank en voorbeden, Stil gebed, Onze Vader 
 

Zingen: Slotlied: Lied 704 
 

Zending en zegen, gesproken amen 
 

Zingen: uitleidend zegenlied: Lied 423 
 

Orgelspel: Andante uit Divertimento in G Dur van Joseph Haydn (1732-1809) 
 
 
 


