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Zondag 21 april 2019, 13e jaargang, nr. 16
De kleur is wit: de kleur van feest, zuiverheid en
reinheid. Deze zondag is 1e zondag van Pasen.

Dienst 21 april 2019
Locatie: Het Anker
Organist: Ties Molenhuis

Pasen (m.m.v. combo en ensemble Immanuel)
10.00 uur, Voorganger: Mw. C. Lanting-Polkerman
Lector: Trea Westerloo

Collecten:
De eerste collecte is voor de diaconie (KIA paascollecte), de tweede collecte is voor de kerk en de
collecte bij de uitgang is voor het onderhoud.
Dienst 28 april 2019
Locatie: Mariakerk

9.30 uur, Voorganger: Ds. A. Linde (Hoogeveen)

Bloemen
De bloemen gaan als groet vanuit de gemeente naar de heer K.K. Jonker, Hoofdstraat 141.
Meeleven
Op 16 april zijn Harrie en Yvonne Bos-Kremer, Hooilandseweg 97, 9983 PC Roodeschool verblijd met de
geboorte van hun dochter Jolijn. Jolijn is het zusje van Alieke en Lars. Van harte gefeliciteerd.

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 21 april 2019
Thema van deze dienst: ‘Een nieuw begin’
Welkom
Dienst van voorbereiding
Aanvangslied 619: 2 ‘Des morgens op de derde dag’
Bemoediging en Groet
Lied 601: alle drie ‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’
Gebed voor de nood van de wereld
Glorialied 634: 1 en 2 ‘U zij de glorie’
KND
Combo: Jezus leeft in eeuwigheid
Dienst van het Woord
Gebed bij de opening van de Schriften
Schriftlezing Johannes 20: 1-18 uit Bijbel in Gewone Taal
Combo: Juich, Hij is verheerlijkt
Uitleg en overdenking
Lied 631: 1 en 2 ‘Tussen waken, tussen dromen’
Ensemble Immanuël met een koraal van Bach: ‘Now praise the Lord, my soul’
KND
Gedenken van de kinderen die het afgelopen jaar geboren zijn
Lied 778: 2,3 en 4 ‘Als Gij het zelf niet vast blijft houden’
Dienst van gaven en gebeden
Dankgebed, voorbede stil gebed afgesloten met Lied 1006 ‘Onze Vader in de hemel’
Delen van de gaven
Slotlied 637: 1,3 en 4 ‘’O vlam van Pasen, steek ons aan’
Wegzending en zegen

