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De kleur is paars: de kleur van rouw, boete,
inkeer, tijd van voorbereiding. Deze zondag is
de 5e zondag van de veertigdagentijd.
(Judica)

Dienst 18 maart 2018
Locatie: Het Anker
Organist: Dhr. Jan Smid

Heilig Avondmaal
9.30 uur, Voorganger: Ds. G.J. Gardenier, Appingedam
Lector: Dhr. Dion Middelkoop

Collecten:
De eerste collecte is voor de Diaconie, de tweede collecte voor de kerk en de collecte bij de deur is
voor het Zeemanshuis.
Dienst 25 maart 2018
Locatie: Het Anker

9.30 uur, Voorganger: Ds. K.G. Pieterman, Niekerk

Bloemen
De bloemen gaan als groet vanuit de gemeente naar mw. L.J. Tillema-Hofsteenge, Meedsterweg 2.
Avondmaal
In de Samenspraak van maart heeft u kunnen lezen dat de uitvoering van het Avondmaal wordt
gewijzigd. Wij 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.
Paasgroeten
In de hal van de kerk liggen kaarten waarvan u er één kunt meenemen om een paasgroet te sturen
naar een gevangene in binnen- of buitenland.
Kinderthemadienst
Op zondag 8 april is er weer een kinderthemadienst in het Anker met als thema Lente. Aanvang: .
14.00 uur. Voor de allerkleinsten is er oppas aanwezig. Iedereen is welkom!
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 in de week erna in de daarvoor bestemde doos doen in het 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!
Tulpenactie Vakantieweek
Het voorjaar staat weer voor de deur en daar horen natuurlijk tulpen bij. Om het u gemakkelijk te maken
zullen wij 20 en 22 maart in Uithuizermeeden langs de deuren gaan om tulpen te verkopen voor 2,50
euro p.s. en 3 voor 7 euro. De opbrengst gebruiken wij om er deze zomer weer een mooie week van
te maken!
40dagentijd project kindernevendienst
In de weken tot aan Pasen kijken we 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
Welkom
Zingen: Intredelied: Psalm 43: 1, 4 en 5
Bemoediging:
V: Onze hulp is in de naam van de HEER,
G: Die hemel en aarde gemaakt heeft,
V: Die trouw houdt tot in eeuwigheid
G: en niet laat varen het werk van zijn handen.
Groet:
V: Genade voor u en vrede van God onze Vader
en van onze Heer Jezus Christus.
G: Amen
Zondag Judica
Zingen: Morgenlied: Lied 288 (2x)
Kyriëgebed
Zingen: Tussentijds 16: 1, 7 en 10
Gebed bij de opening van de Schriften
Project kindernevendienst
1e lezing: De profeten: Zacharia 8: 18-23
Zingen: Psalm 87: 1 en 2
2e lezing: Het evangelie: Johannes 12: 20-33
Zingen: Lied 625
Verkondiging
Orgelspel
Zingen: Lied 832 (Canon)
Bericht van overlijden
Zingen: Lied 885: 1
Dienst van de gebeden
Dienst van de Tafel
Inzameling van de gaven
Zingen: Lied 418: 2
Tafelgebed
Zingen: Lied 403a
Onze Vader (369d)

Zingen: Lied 377
Dankzegging
Zingen: Slotlied: Lied 416
Zegen
Tussentijds 16
1 Laat ons bidden uit gemis
tot de God die liefde is
en hem om ontferming smeken,
want het lijden is zo groot
en hem vragen recht te spreken.
7 Voor wie angstig en beducht
voor zijn leven is gevlucht,
en een vreemdeling moet wezen,
tegen haat en nijd bestand
dat het heimwee zal genezen
naar haar lief geboorteland.
10 Here sluit Uw oren niet
voor dit kleine mensenlied.
Gij kent al die duizendtallen
die het zingen wordt belet.
Heer erbarm U over allen
Heer verhoor ons smeekgebed.

