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Zondag 11 april 2021, 15e jaargang, nr. 15
De kleur is wit: de kleur van feest, zuiverheid en reinheid.
Deze zondag is 2e zondag van Pasen.
Quasi modo genii

Dienst 11 april 2021
Locatie: Het Anker
Organist: Ties Molenhuis

9.30 uur, Voorganger: Ds. S. Alblas (Bedum)
Lector: Ria Spijk

Collecten:
De eerste collecte is voor de diaconie, de 2e collecte is voor de kerk en de 3e collecte is voor het onderhoud via
Givt of bijdrage via een banknummer. Alvast hartelijk dank.
Dienst 18 april 2021
Locatie: Het Anker

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

Bloemen
De bloemen gaan als groet vanuit de gemeente naar de heer C. Buikema, Burgemeester Bronsstraat 23.
50 jaar Stichting Avondmuziek Uithuizermeeden
Op zaterdag 17 april organiseert Stichting Avondmuziek Uithuizermeeden het openingsconcert van het 50-jarig
jubileum.
Omdat publiek voorlopig nog niet is toegestaan, is besloten om twee livestreamconcerten te organiseren, die u
via de laptop/PC etc. kunt volgen. Voor de Youtube-link verwijzen wij u naar de website van de stichting
Avondmuziek Uithuizermeeden. www.avondmuziekuithuizermeeden.nl
Beide concerten zijn gratis. Het openingsconcert op zaterdag 17 april om 20:00 uur zal worden verzorgd door
Sietze de Vries. Het tweede livestreamconcert zal worden verzorgd door Rien Donkersloot op zaterdag 26 juni
om 20:00. Beide organisten bespelen het Hinsz-orgel in de Mariakerk.
Als bezoeker(kijker) van het concert wordt u de mogelijkheid gegeven om een thema of lied op te geven, waar
de organist een improvisatie over kan gaan spelen. Het opgeven van een thema of lied kan via onze mailadres
info@avondmuziekuithuizermeeden.nl
Op de website van de kerk en de stichting is meer informatie te vinden.

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 11 APRIL 2021
Welkom
Wij luisteren naar: https://nederlandzingt.eo.nl/lied/crying-in-the-chapel/POMS_EO_15950108
(Crying in the chapel; tranen van geluk huilen in de kapel)
Moment van stil gebed
Bemoediging en groet
Zingen zanggroep Klein Gloria (lied 195)
......
Gebed
Woordje voor de kinderen
Leefregel Filippenzen 4:4-7
Zingen zanggroep Ps. 68:9 (God is de bron)
Gebed om het licht van de Heilige Geest
Lezen Jesaja 58:6-11 NBV (Is dit niet t/m water nooit opdroogt.)
Zingen zanggroep lied 1005:1, 4 Zoekend naar licht
:
Lezen Johannes 4:6b-14 NBV (Jezus was vermoeid t/m eeuwig leven geeft.)
Zingen zanggroep lied 339a U komt de lof toe
Verkondiging
Orgel: Koraalvoorspel “Erschienen ist der herrliche Tag van Johann Gottfried Walther (1684-1748)
Lezen geloofsbelijdenis van Nicea, gedeelte over de Heilige Geest
Luisteren naar https://nederlandzingt.eo.nl/lied/heilige-geest-van-god/POMS_EO_13002031
(Heilige Geest van God)
Dankgebed, voorbeden, Stil gebed Onze Vader (klassieke versie) Lied 367 e (gez.accl.)
Zingen zanggroep lied 425 (Vervuld van uw zegen)
Zegen (gez. Amen Lied 431b zanggroep)
Orgel: Inventio nr.4 in d moll BWV 775 van Johann Sebastian Bach (1685-1750)

