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Zondag 8 april 2018, 12e jaargang, nr. 14
De kleur is wit: de kleur van feest, zuiverheid en
reinheid. Deze zondag is 2e zondag van Pasen /
Quasi modo geni

Dienst 8 april 2018
Locatie: Het Anker
Organist: Jan Smid
Locatie: Het Anker
Organist: Wim Dalmaijer

9.30 uur, Voorganger: Dhr. L. le Pair (Roden)
Lector: Jeannette Bakker
14.00 uur, Kinderthemadienst ‘Lente’

Collecten:
De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede collecte is voor de kerk en de collecte bij de uitgang is
voor het onderhoud.
Dienst 15 april 2018
Locatie: Mariakerk

9.30 uur, Voorganger: Ds. D. van Alphen-Ubbens (Warnsveld)

Bloemen
De bloemen gaan als groet vanuit de gemeente naar familie J. Pijpker, Smitsweg 20.
Op zaterdag 7 april heeft Mevr. C. Lanting - Polkerman als groet van de gemeente bloemen bezorgd bij
Mevr. K. Steiginga – Tolsma in Alegunda Ilberi, Prof. Boermastraat 2/K313 , 9781 JS Bedum,
die vandaag op 8 april 2018 100 jaar wordt.
Meeleven
Op 6 april zijn Baukje Tiemersma en Carel van der Burg getrouwd. Vandaag vragen zij, in een kerkdienst in
Hallum, om Gods zegen.
Grietje de Vries is gevallen en heeft een sleutelbeen en een heup gebroken. Ze is geopereerd en is inmiddels weer thuis. Haar adres is: Nieuw Woelwijck, Vlier 2, De Vosholen 10, 9611 KR Sappemeer.
Spaardoosjes Kerk in Actie
Vandaag, kunt u uw spaardoosje voor Kerk in Actie nog inleveren in de kerk. Ook is het mogelijk om het
persoonlijk bij één van de diakenen te bezorgen. Ze zullen u dankbaar zijn.
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 8 april 2018
Aanvangslied Psalm 22: 11 “Van U komt, Heer, het loflied dat ik zing”
Stil gebed, bemoediging en groet
Vervolg Psalm 22: 12 “Dit zal gedenken wie zich nog verweert”
Lied om ontferming: 1008: 1 “Rechter in het licht verheven”
2 “Hoor de bittere gebeden”
Kyriëgebed met gezongen acclamatie “Heer ontferm U”
Glorialied 1008: 3 “Houd wat Gij hebt ondernomen”
Gebed om het licht en de steun van de heilige Geest
Eerste Bijbellezing: Exodus 23: 1- 9
Lied 320: 2 “Bemin uw Heer te allen tijd”
3 “Bied uw naaste de helpende hand”
4 “De macht der liefde is zo groot”
Tweede Bijbellezing: Johannes 21: 15- 23
Lied 339a “U komt de lof toe”
Verkondiging
(eventueel orgelspel)
Lied 538: 1 “Een mens te zijn op aarde”
4

idem

Dankgebed, voorbeden en het “Onze Vader”
Collecte
Geloofsbelijdenis uit het Dienstboek
Slotlied 418: 1 “God schenkt ons de kracht dichtbij U te blijven”
2 “Niemand kan alleen, Heer, uw zegen dragen”
Heenzending, zegen en samenzang 431c “Amen”
Lied 418: 3 “Vrede, vrede laat Gij in onze handen”

