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De kleur is paars: de kleur van rouw, boete,
inkeer, tijd van voorbereiding. Deze zondag is
de 6e zondag van de veertigdagentijd.
(Palmarum)

Dienst 25 maart 2018
Locatie: Het Anker
9.30 uur, Voorganger: Ds. K.G. Pieterman, Niekerk
Organist: Dhr. Ties Molenhuis Lector: Dhr. Geert Kruize
Collecten:
De eerste collecte is voor de Diaconie, de tweede collecte voor de kerk en de collecte bij de deur is
voor de bloemen.
Dienst 1 april 2018
Locatie: Het Anker

Eerste Paasdag
10.00 uur, Voorganger: Mw. C. Lanting-Polkerman

Bloemen
De bloemen gaan als groet vanuit de gemeente naar mw. K.T. Vink-van Dam, Oudedijksterweg 1 D.
Stille Week
De Stille Week, de week voor Pasen, is dit jaar van maandag 26 maart t/m zaterdag 31 maart. In deze
week vieren wij, in de vorm van vespers, Jezus weg naar het kruis en zijn opstanding. Het thema voor
deze week is “Bewogen Woorden”. De vespers worden gehouden op het koor van de Mariakerk en
beginnen om 19.00 uur, graag uw liedboek meenemen.
Op witte donderdag wordt het Heilig Avondmaal gevierd, voorganger is ds. Tinga-Bosma uit Groningen
en op Goede Vrijdag gedenken wij het kruisigen en sterven van Jezus, voorganger is mw. C. LantingPolkerman. Op stille zaterdag is er een regiovesper in de Antoniuskerk te Kantens, deze vesper
begint om 19.30 uur. De regiovesper wordt samen met de Protestantse gemeenten van Uithuizen,
Roodeschool, Kantens en Westeremden gevierd. Ook zal er een gelegenheid cantory o.l.v. Astrid
Kamminga-Visscher haar medewerking verlenen. De collecte in de stille Week is dit jaar bestemd voor
de Rudolph-stichting. De stichting zet zich in voor kinderen om die in een veilige, kansrijke en eigenlijk
in een zo gewoon mogelijke situatie op te laten groeien.
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!
Spaardoosjes
Volgende week zondag (Pasen) kunt u uw spaardoosje voor Kerk in Actie weer inleveren in de hal van
de kerk.
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 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!
Wij wensen elkaar 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
Welkom
DIENST VAN VOORBEREIDING
Zingen: Aanvangslied: Psalm 118: 1 en 7
Bemoediging en groet
Zingen: Lied 552
Kyriëgebed met gezongen acclamatie “Heer, ontferm U” (dienstboek I nr 81)
Zingen: Glorialied: Lied 281: 1, 2, 3, 9 en 10
DIENST VAN HET WOORD
Gebed voor de opening van het Woord
Project kindernevendienst
1e lezing: Marcus 11: 1-11
Zingen: Lied 554
Overweging
Zingen: Lied 555
2e lezing: Johannes 19: 17-22, 25-30
Zingen: Lied 339a
Uitleg en verkondiging
Orgelspel
Zingen: Lied 412: 3 en 6
Kinderen komen terug van de nevendienst
DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN
Dank en voorbeden met gezongen acclamatie “Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons” (367e)
Stil gebed
Onze Vader (klassieke versie)
Collecte
Zingen: Slotlied: Lied 556
Wegzending en zegen
Gezongen Amen 431b

