Zondagsbrief PG Uithuizermeeden
www.pguithuizermeeden.nl

Zondag 11 maart 2018, 12e jaargang, nr. 10
De kleur is paars: de kleur van rouw, boete,
inkeer, tijd van voorbereiding. Deze zondag is
de 4e zondag van de veertigdagentijd.
(Laetare)

Dienst 11 maart 2018
Locatie: Het Anker
11.00 uur, Voorganger: Drs. H. Hoekstra, Emmen
Organist: Dhr. Ties Molenhuis Lector: Mw. Ariëtte Brontsema
Collecten:
De eerste collecte is voor de Diaconie (Binnenlands Diaconaat), de tweede collecte voor de kerk en de
collecte bij de deur is voor het onderhoud.
Dienst 14 maart 2018
Biddag
Locatie: Het Anker
19.00 uur, Voorganger: Mw. C. Lanting-Polkerman
Organist: Dhr. Jan Smid
Lector: Mw. Ria Spijk
Collecten:
De eerste collecte is voor de Voedselbank, de tweede collecte voor de kerk en de collecte bij de deur
is voor het onderhoud.
Dienst 18 maart 2018
Locatie: Het Anker

Heilig Avondmaal
9.30 uur, Voorganger: Ds. G.J. Gardenier, Appingedam

Bloemen
De bloemen gaan als groet vanuit de gemeente naar mw. G. de Vries, p/a Pr. Irenestraat 9.
Gemeenteavond
Op 14 maart aansluitend aan biddag voor gewas en arbeid wordt er weer een gemeenteavond
georganiseerd. We zijn druk met het voorbereiden van een gevarieerde en vooral gezellige avond,
dus reserveer deze in uw agenda! Een vast onderdeel is wel de behandeling van de jaarrekeningen
van de kerk, onderhoud en de diaconie. Ter voorbereiding op deze behandeling liggen de jaarrekeningen in de hal om mee te nemen. We hopen u te begroeten op 14 maart a.s.
Namens de kerkenraad, Jan Weening
Avondmaal
In de Samenspraak van maart heeft u kunnen lezen dat de uitvoering van het Avondmaal wordt
gewijzigd. Wij zijn hierbij als diaconie te voortvarend en enthousiast te werk gegaan en hebben,
achteraf bezien, niet goed stil gestaan bij de gevolgen van het afschaffen van de plastic bekertjes.
Besloten is om toch gebruik te blijven maken van de plastic bekertjes tijdens het Avondmaal.
Paasontbijt door Choice! op 1 april
Na de successen van vorige jaren hebben wij, de jeugd van Choice!, besloten om dit jaar weer een
paasontbijt te organiseren. Daarom willen wij u uitnodigen voor het paasontbijt op 1 april van 9 tot 10
uur, voorafgaand aan de dienst. Op 11, 18 en 25 maart worden er opgavestrookjes uitgedeeld. De
opgavestrookjes kunt u dan in de week erna in de daarvoor bestemde doos doen in de hal van het
Anker. U kunt zich ook opgeven via de mail: paasontbijt@kpnmail.nl tot uiterlijk 25 maart.
Aan het ontbijt zijn geen kosten verbonden, maar omdat wij onkosten maken, stellen wij een
vrijwillige bijdrage erg op prijs. Wij hopen u te zien bij het ontbijt!
40dagentijd project kindernevendienst
In de weken tot aan Pasen kijken wij met de kinderen van de kindernevendienst naar de plaat die voor
in de kerk staat. Op de plaat is een deel van de wereld te zien, daar gebeurt van alles dat te maken
heeft met het leven en sterven van Jezus. Elke week nemen we een voorwerp mee naar de nevendienst en horen welk verhaal daarbij hoort. Aan de hand van de verhalen over wat Jezus zegt en doet
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gaan we op weg naar Pasen.
Wij wensen elkaar een gezegende dienst toe.

Orde van dienst 11 maart 2018

Orde van dienst 14 maart 2018 Biddag

Welkom

Welkom

Zingen: Intochtslied: Lied 287: 1

Stil moment

Stil gebed

Zingen: Aanvangslied: Lied 67: 1

Begroeting
V: Wees welkom in dit huis, dat door
mensenhanden werd gebouwd
A: We komen samen in dit huis als
geroepenen
V: Wij mogen hier zijn in Gods huis
A: met ons geloof, met onze vragen en twijfels
V: levend vanuit het geloof van een dragende
liefde
A: van een mysterie, te groot voor woorden
V: Welkom in dit huis, dat gewijd is aan de
Eeuwige.
A: Moge Zijn vrede op ons rusten. Amen

Groet en bemoediging

Zingen: Lied 280: 1 (allen), 2 (vrouwen),
3 (mannen), 4 (allen)

Danken en bidden, Stil gebed, Onze Vader

Gebed
Zingen: Lied 419
Kindernevendienst
Lezing: Marcus 14: 1-11
Zingen: Lied 558: 1, 2 en 3
Overdenking: hoe kostbaar is een kwetsbaar mens
Zingen: Psalm 72: 4 en 7
Dank- en voorbeden / Stil gebed / Onze Vader
Collecte
Zingen: Slotlied: Lied 423
Zegen

Zingen: Lied 136: 1, 12 en 13
Gebed
Schriftlezing: Prediker 3: 1-13
Zingen: Lied 823: 1 en 2
Overdenking
Zingen: Lied 154b: 1, 3, 4, 6, 8 en 10

Collecte
Zingen: Slotlied: Lied 248
Zegen

