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Zondag 1 maart 2020, 14e jaargang, nr. 9
De kleur is paars: de kleur van ingetogenheid,
boete en rouw.
Deze zondag is 1e zondag van de 40 dagentijd.

Dienst 1 maart 2020
Locatie: Het Anker
Organist: Dhr. Ties Molenhuis

9.30 uur, Voorganger: Ds. Y.S. de Groot, Groningen
Lector: Mevr. Jolien Kerkstra

Collecten:
De eerste collecte is voor de diaconie (KIA Voorjaarszending), de tweede collecte voor de kerk en de
collecte bij de deur is voor het onderhoud
Dienst 8 maart 2020
Locatie: Het Anker

9.30 uur, Voorganger: Ds. D. de Boer, Leeuwarden

Bloemen
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar de fam. Bakker, Smitsweg 40.
Meeleven
In verband met een operatie is dhr. K. Knol, Kon. Julianastraat 4B, 9982 GL, afgelopen woensdag
opgenomen in het UMCG. Omdat zijn kamernummer nog niet bekend is, kan een blijk van meeleven
naar zijn thuisadres gestuurd worden. Vandaar wordt het meegenomen naar het ziekenhuis.
Favoriete Bijbelverhalen
Maandag 2 maart komen we samen in het Anker om 19.30 uur. We lezen de gelijkenis van de verloren
zoon en kijken naar tekeningen en schilderijen van kunstenaars. U kunt zich nog opgeven via de
intekenlijst in de hal.
Koffiedrinken na de dienst
Zondag 8 en zondag 15 maart is er weer gelegenheid om met elkaar na de dienst koffie te drinken. We
hebben gemerkt dat we goede bakkers in ons midden hebben! Wie wil er zorgen voor een lekker plakje
cake bij de koffie? Aanmelden graag bij Jeannet Weening, tel. 413023 of Bonnie Hoekstra, tel. 413735.
Veertigdagenproject “Tussen hemel en aarde”, kindernevendienst 2020
De Veertigdagentijd is aangebroken en ook met de Kindernevendienst zijn we hier volop mee bezig.
We volgen Jezus en zijn leerlingen die de berg beklimmen, onderweg naar Pasen. Gedurende deze
reis luisteren we naar de verhalen die Jezus in de bergrede aan zijn leerlingen vertelt. We horen hoe
Jezus hemel en aarde bij elkaar brengt, wat Hij zegt over Gods nieuwe wereld en we worden
uitgedaagd om na te denken over wat wij hier en nu al van die nieuwe wereld kunnen zien.
Tulpenactie Vakantieweek Uithuizermeeden 2020
Dit jaar zal de vakantieweek van 8 t/m 14 augustus plaatsvinden. Dit jaar zullen voor de 46e keer
allerlei activiteiten voor jong en oud georganiseerd worden. Om van deze editie weer een groot succes
te maken, komen we op 3 en 5 maart tussen 18.00 en 20.00 uur bij u langs met prachtige tulpen.
U heeft al een bosje voor 2,50 euro en 3 bosjes voor 7 euro. Graag zien we u dan!
Voor vragen en informatie: www.vakantieweekuithuizermeeden.nl en email
info@vakantieweekuithuizermeeden.nl
De kerkenraad wenst u een gezegende dienst toe.

Kopij voor de volgende zondagsbrief kan tot donderdag 18.00 uur via e-mail naar
zondagsbrief@pguithuizermeeden.nl

Liturgie voor de dienst van 1 maart in het Anker te Uithuizermeeden.
Woord van welkom
Dienst van voorbereiding
Zingen: Aanvangslied: Psalm 91: 1 en 5
Bemoediging, groet en drempelgebed
V: Onze hulp is de naam van de Heer
G: die hemel en aarde gemaakt heeft
V: De vrede van de Heer zij met u allen!
G: Zijn vrede zij ook met u!
V: Eeuwige, onze God,
Gij hebt het licht geschapen
en geeft adem aan al wat leeft.
Wij bidden: wend U tot ons,
verdrijf het duister uit ons hart
en doe ons opademen,
dat wij U en elkaar nieuw zullen kennen.
Door Jezus Christus, onze Heer
G: Amen
Zingen: lied 91: 7
Kyriëgebed met gezongen acclamatie “Heer, ontferm U” (dienstboek I nr 81)
Dienst van het Woord
Gebed voor de opening van het Woord
1e lezing: Jesaja 58: 6-10 (uit de NBV)
Zingen: Lied 536
2e lezing: Mattëus 4: 1-11 (uit de Naardense bijbel)
Zingen: Lied 339a
Overweging gevolgd door orgelspel
Zingen: lied 538
Dienst van gaven en gebeden
Dank en voorbeden met gezongen acclamatie “Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons” (367e)
Stil gebed
Onze Vader (klassieke versie)
Collecte
Zingen: Slotlied: Lied 91a
Wegzending en zegen
Gezongen Amen 431c

