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De kleur is wit: de kleur van feest, zuiverheid en
reinheid. Deze zondag is de 3e zondag van
Pasen. Misericordia

Dienst 5 mei 2019
Leesdienst
Locatie: Het Anker
9.30 uur, Voorganger: Mw. C. Pettinga - van der Molen/Dhr. J. Loode
Organist: Dhr. Ties Molenhuis Lector: Mevr. Jeannette Bakker
Collecten:
De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede collecte voor de kerk en de collecte bij de deur is voor
het onderhoud.
Dienst 12 mei 2019
Locatie: Het Anker

11.00 uur, Voorganger: Ds. G. Segger (Winsum)

14.00 uur, Kinderthemadienst
Bloemen
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar de heer G.K. Bolhuis, Noorderstraat 27.
Afwezig:
Coby Lanting is afwezig t/m maandag 20 mei. Voor dringende zaken kunt u contact opnemen met de
voorzitter Jan Weening, tel. 413023.
Oproep
Mensen gezocht die aan de dienst van Pinksteren (zondag 9 juni) mee willen werken. Voor inlichtingen
/aanmeldingen Coby Lanting 050 3013140/050 5035699 of via de mail coby.polkerman@gmail.com
Antependium (kanselkleed, kleed op de liturgische tafel) in de Mariakerk.
Het groene antependium van de Mariakerk was verschoten van kleur en oogde niet netjes. De
kerkenraad was van mening dat deze aangepakt/vernieuwd zou moeten worden. We hebben
dhr. B. Kramer van de Hoofdstraat 120 bereid gevonden om deze naar eigen inzicht te vernieuwen, te
veranderen. We hebben geconstateerd dat dhr. B. Kramer dit werk op een prachtige manier heeft
uitgevoerd, dit geheel kosteloos. Hij heeft een antependium gemaakt, de Mariakerk waardig! Ook heeft
hij aangegeven de andere kleden te willen bekijken en waar nodig deze te vermaken of te vernieuwen.
Als teken van dank is hem een lekkere fles wijn gebracht. Namens de kerkenraad, Coby Lanting

12 mei 2019
14.00 uur

‘Anker
Uithuizermeeden

Er is oppas voor de allerkleinsten

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 Zondag 5 mei 2019
Welkom
Intochtslied: Lied 33: 1, 2 en 5
Bemoediging en groet
Onze hulp is in de naam van de Heer,
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Eeuwige, onze God,
wij die U nooit hebben gezien, ZIE ONS HIER STAAN,
Wij die van U hebben gehoord, HOOR GIJ ONS AAN,
Uw naam is dat Gij mensen helpt, W EES ONZE HULP,
en dat Gij alles hebt gemaakt, MAAK ALLES NIEUW ,
en dat Gij ons bij name kent, LEER ONS U KENNEN,
die Bron van leven wordt genoemd, DOE ONS W EER LEVEN,
die hebt gezegd: Ik zal er zijn, W EES HIER AANW EZIG.
Zingen: Lied 650
Kyriëgebed, na elke gebedsintentie driemaal “Heer ontferm U”
Zingen: Lied 305
Lied bij de opening der schriften. Melodie van lied 321
1. Woord, dat zich richt op mijn hart,
stem, die mij aanspreekt tot leven,
klank, zo vertrouwd, maar zo nieuwopen mij Gods perspectief.

3. Naam, die ik fluisterend noem,
raadsel, met mij zo verweven,
God van zo ver ons nabijspreek tot het hier en het nu,

2. Verten, zo breed en zo diep,
weg, om zich langs te begeven,
licht, dat de ogen ontsluitleer mij uw waarheid te zien.

4. Adem, die oplucht en draagt,
geest, die bezielt en doet leven,
kracht, die in zwakheid gelooftwees onder ons, vuur ons aan.

Eerste schriftlezing: Openbaring 5: 6 – 14
Zingen: Lied 747 : 1, 2, 3 en 8
Tweede lezing: Lucas 24 : 35 – 48
Zingen: Lied 644
Verkondiging
Zingen: Lied 675 : 1 en 2
Gedicht Bevrijdingsdag
Zingen: Lied 708 : 1 en 6
Dienst der gebeden
Collecte
Zegenbede: Lied 415

	
  

