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Zondag 7 april 2019, 13e jaargang, nr. 14
De kleur is paars: de kleur van inkeer, boete en
berouw. Deze zondag is 5e zondag van de
lijdenstijd. Judica.

Dienst 7 april 2019
Locatie: Het Anker
Organist: Wim Dalmaijer

9.30 uur, Voorganger: Ds. W.T. Spoelstra-Postmus (Spijk)
Lector: Ariëtte Brontsema

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 14 april 2019
Locatie: Het Anker

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

Bloemen
De bloemen gaan als groet vanuit de gemeente naar de mevr. G.I. Westerdijk-Ekema, Dijkumerweg 5.
Paasontbijt.
Wegens succes geprolongeerd een sprankelend paasontbijt georganiseerd
door de
jeugd van Provider. Daarom willen we u uitnodigen voor het paasontbijt op
21 april
van 8.45 tot 9.45 uur, voorafgaand aan de dienst. Op 7 en 14 april worden er
opgavestrookjes uitgedeeld. De opgavestrookjes kunt u dan de week erna
weer in
de daar voor bestemde doos doen in de hal van het Anker. U kunt zich ook
opgeven
via de mail: paasontbijt@kpnmail.nl. Aanmelden tot uiterlijk 14 april. Het gebeuren is gratis, maar een
vrijwillige bijdrage stellen we zeer op prijs. U bent van harte welkom.
Paaswake voor kinderen.
Als het donker is in de wereld, dan bidden wij: God geef licht!
Wij nodigen alle kinderen van harte uit voor de Paaswake. We horen het verhaal van Jezus’ dood en
leven toe naar het Paasfeest. Maar niet alleen de kinderen zijn van harte uitgenodigd. Natuurlijk ook de
ouders, opa’s en oma’s en natuurlijk ook andere belangstellenden. Zaterdag 20 april, 17.00 uur in het
Anker, o.l.v. Coby Lanting. Iedereen is van harte welkom.
Goede Vrijdag.
Op 19 april, Goede Vrijdag om 19.00 uur, zal er een speciale viering worden gehouden in de Mariakerk.
Aan deze bijzondere dienst zal worden meegewerkt door een koor o.l.v. Ties Molenhuis.
Tijdens de dienst zal de lezing van het lijdensevangelie worden afgewisseld met Bach-koralen uit de
Mattheüspassion. Daarmee krijgt de lezing nog meer zeggingskracht. Uiteraard zal ook gemeentezang
niet ontbreken. We sluiten de dienst in stilte af om de overgang naar Stille Zaterdag te markeren.
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 7 APRIL 2019 JUDAïCA NAAR PSALM 43
“Verschaf mij recht, o God “
Psalm van de intocht: psalm 43: 1
Onze Hulp – Drempelgebed – groet
Vervolg psalm van de intocht: psalm 43: 3 (hierna gaat de gemeente zitten)
Toelichting op de dienst
Gebed voor de nood van de wereld en aansluitend zingen we: Psalm 43: 5
Gebed bij de opening van Gods Woord
Kinderen met het Uitzwaailied
1e Schriftlezing: Klaagliederen 3: 19 – 39
Zingen: Psalm 130: 1, 2
2e Schriftlezing: Matteüs 11: 25 – 30
Zingen: Lied 973: 1, 2, 3, 4
Uitleg/verkondiging
Orgelspel
Zingen: Lied 156: 1, 2, 3, 4
Gebeden:
Voorbeden met na: Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons: Lied 367e
Moment van stilte,
Onze Vader door te zingen: Lied 1006
Inzameling van de gaven
Slotlied: Lied 315: 1, 2, 3
Wegzending en zegen

