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De kleur is paars: de kleur van rouw, boete,
inkeer, tijd van voorbereiding. Deze zondag is
de 3e zondag van de veertig dagentijd.

Dienst 24 maart 2019
Locatie: Het Anker
Organist:

9.30 uur, Voorganger: Ds. D. de Boer, Leeuwarden
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 31 maart 2019
Locatie: Het Anker

9.30 uur, Voorganger: Mw. C. Lanting-Polkerman

Bloemen
De bloemen gaan als groet vanuit de gemeente naar mw. G. de Vries, p/a mw. T. Hemmes-de Vries,
Pr. Irenestraat 9.
Koffiedrinken
Na de dienst bent u van harte uitgenodigd om onder het genot van een kopje koffie/thee (met iets
lekkers erbij) nog even met elkaar na te praten. De wens is om dit regelmatig te doen, zodat we
elkaar ook echt ontmoeten. Om dit mogelijk te maken, staat er op de statafel in de buurt van de
uitgang een 'koffiepot', waarin u een gift kunt doen.
Paasproject van de kindernevendienst: Een nieuw begin!
Vanmorgen gaan we met de kinderen van de kindernevendienst verder met het Paasproject.
Pasen is het feest van het nieuwe begin. We zien het buiten in de natuur, in de lente wordt alles
weer groen, alsof de wereld opnieuw begint. Ook in de Bijbelverhalen gaat het deze weken over
een nieuw begin: Jezus laat mensen een nieuw begin maken. En als Jezus zelf tijdens zijn eigen
leven gekruisigd wordt en sterft, laat God hem niet in de steek. Hij laat hem opstaan uit de dood.
Dat is een nieuw begin voor Jezus en voor ons allemaal. God zal altijd bij ons zijn, een nieuw begin
maken! Binnen het project hebben we naast Bijbelverhalen hierover iedere week een stukje uit het
leven van Julia en stef: twee kinderen die een eigen, nieuwe tuin maken. Maar voordat de tuin vol
met bloemen en planten staat, moet er wel wat werk worden verzet. Je moet er wel iets voor doen.
Welke dingen zijn nodig om een nieuw begin te maken?

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
Zingen: Aanvangslied: Lied 215: 1, 2, 3 en 4
Bemoediging en Groet
Zingen: Lied 215: 5, 6 en 7
Woorden die ons de weg wijzen
Zingen: Lied 835
Gebed
Kinderen gaan naar de nevendienst
1e lezing: Genesis 18: 22-33
Zingen: Lied 130: 1, 2 en 3
2e lezing: Lucas 13: 1-9
Zingen: Lied 314
Verkondiging
Orgelspel
Zingen: Lied 838: 1, 3 en 4
Kinderen komen terug
Dankgebed – Voorbeden met gezongen acclamatie (367e) – Stil gebed – Onze Vader
(klassieke versie)
Collecte
Zingen: Slotlied: Lied 1010
Zegen

