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Zondag 14 april 2019, 13e jaargang, nr. 15
De kleur is paars: de kleur van inkeer, boete en
berouw. Deze zondag is 6e zondag van de
lijdenstijd. Palmarum

Dienst 14 april 2019
Locatie: Het Anker
Organist: Jan Smid

9.30 uur, Voorganger: Dhr. L. le Pair (Roden)
Lector: Dion Middelkoop

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 21 april 2019
Locatie: Het Anker

Pasen (m.m.v. combo en ensemble Immanuel)
9.30 uur, Voorganger: Mw. C. Lanting-Polkerman

Bloemen
De bloemen gaan als groet vanuit de gemeente naar Mw. J.A. Scholtens-Kort, Hoofdstraat 112.
Meeleven
De heer P. de Boer, Kerkstraat 2A mocht het ziekenhuis weer verlaten.
Stille Week 2019
Op maandag, dinsdag en woensdag zijn er vespers in de Mariakerk om 19.00 uur. Thema is ‘Een nieuw
begin’. Op Witte Donderdag vieren we het Heilig Avondmaal. Op Goede Vrijdag is er een speciale viering.
We lezen het lijdensevangelie en een koor o.l.v. Ties Molenhuis zal enige Bach-koralen van de
Mattheuspassion ten gehore brengen. Daarmee krijgt de lezing nog meer zeggingskracht. Uiteraard is er
ook gemeentezang. We verlaten de kerk in stilte. Om 19.30 uur is er afsluitende regiovesper in de
Jacobikerk in Uithuizen. Een gelegenheidscantorij o.l.v. Astrid Kamminga-Visscher zal haar
medewerking verlenen. De collecte is de hele week bestemd voor weeskinderen in Rwanda, een project
van Kerk in Actie.
Paaswake ‘Een nieuw begin’
Wij willen je van harte uitnodigen voor de Paaswake!
Deze viering is speciaal voor de kinderen van de basisschool. We horen van het verhaal van Jezus’
dood en leven toe naar het Paasfeest. We gaan samen zingen en ook kaarsen aansteken. We zouden
het leuk vinden als je erbij kan zijn. Natuurlijk mag je je ouders meenemen, opa’s en oma’s of andere
mensen die het ook leuk vinden om te komen. De viering is op zaterdag 20 april a.s.om 17.00 uur in Het
Anker. Onze voorganger is Coby Lanting. Ook wordt er medewerking verleend door de leiding van de
kindernevendienst en kinderen van de kindernevendienst.
Paasontbijt.
Hiervoor kunt U zich vandaag nog opgeven via de mail: paasontbijt@kpnmail.nl. Ook kan het via een
antwoordstrookje wat zal worden uitgereikt door de jeugd van Provider. Het ontbijt begint om 8.45 uur tot
9.45 uur. Het gebeuren is gratis, maar een vrijwillige bijdrage stellen we zeer op prijs. U bent van harte
welkom.
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, zondag 14 april 2019
Aanvangslied Psalm 118: 5 en 6
Stil gebed, bemoediging, groet en toenaderingsgebed
Vervolg Psalm 118: 9
Inleidend woord
Lied en gebed om ontferming: 463: 1, 2, 3, 6 en 8
Woorden die heen wijzen naar het Rijk van God
Lied 569: 1, 3 en 4
Gebed om het licht en de steun van de heilige Geest
Kinderen worden gevraagd om naar voren te komen.
Eerste Bijbellezing Lucas 19:1 - 10
Lied 531: 2 en 3
Tweede Bijbellezing Lucas 19: 28 – 38
Lied 435: 1, 3 en 4
Verkondiging
Lied 552: 1, 2 en 3
(eventueel orgelspel)
Dankgebed, voorbeden (na elke bede 367 e) en het “Onze Vader”
Collecte
Geloofsbelijdenis, waarna Slotlied 912: 1 t/m 6
Heenzending, zegen en samenzang 431c “Amen”

