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De kleur is wit: de kleur van feest, zuiverheid en  

reinheid. Deze zondag is 2e zondag van Pasen.  

            Quasi modo geniti 

 

Dienst 24 april 2022    

Locatie: Het Anker    9.30 uur, Voorganger: Dhr. C.M. Smits (Winsum) 

Organist: Ties Molenhuis     Lector: Ariëtte Brontsema 

 

Collecten: 

De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede collecte is voor de kerk en de 3e collecte voor het 

onderhoud. U bijdrage via Givt of in de kerk. Alvast hartelijk dank. 

 

Dienst 1 mei 2022   Themadienst 

Locatie: Het Anker   10.00 uur, Voorganger: Ds. P. Israël 

 

Bloemen 

De bloemen gaan als groet vanuit de gemeente naar de heer J. Rop, Vlasakker 12. 

                                                                                                                                     

Mededeling 

In verband met Koningsdag is er op 27 april 2022 geen inloop. 

 

Bevrijdingsdienst in Het Anker 

Op zondag 1 mei 2022 zal er een bevrijdingsdienst worden gehouden in Het Anker. Het begint om 10.00 

uur. Naast brassband De Waldsang uit Buitenpost (meervoudig Nederlands kampioen en onderdeel van 

Nederland Zingt ) zal ook het kinderkoor ‘Sjaloom’ hier ter plekke hun muzikale medewerking verlenen. 

Als U een lied wilt horen en U geeft daarbij ook nog een motivatie dan kunt U dat mailen naar 

jeugdwerkpgu@gmail.com. 

Naast het zingen van mooie liederen staan we ook stil bij onze vrijheid. Juist in deze tijd vanwege de 

oorlog in Oekraïne mogen wij extra stilstaan dat we in vrijheid mogen leven. 

Het thema van het nationaal comité zal zijn: Vrijheid in verbondenheid. 

Iedereen, zowel jong als oud zijn van harte welkom. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

mailto:jeugdwerkpgu@gmail.com


 
 

ORDE VAN DIENST 24  APRIL 2022 (Thema: Beelden van God) 

 
Orgelspel: Intrata d'organo van Giovanni de Macque (1550-1614) 
Welkom en mededelingen  
Intochtslied Psalm 27 vers 1  
Votum en Groet 
Lied Psalm 27 vers 7 
Inleiding Korte toelichting dienst ‘Beelden van God’ 
Lied 305 vers 1, 2 en 3 
Gebed 
Aandacht voor de kinderen 
Kinderlied Veilig in Jezus’ armen 
      → https://youtu.be/ZLsQMLFrLEQ 
Je bent veilig in Jezus’ armen  
veilig ben jij bij Hem 
je bent veilig in Jezus’ armen er is nergens een plek 
waar jij zo veilig bent. 
 
Ben je soms eenzaam en heb je verdriet 
Is het soms net alsof niemand je ziet  
Net of er niemand meer is die je mist  
Dan mag je weten dat Jezus er is. 
 
Ik ben veilig in Jezus’ armen  
veilig ben ik bij Hem 
ik ben veilig in Jezus’ armen  
er is nergens een plek waar ik zo veilig ben 
Schriftlezing Oude Testament Genesis 32 vers 4 t/m 13 en Genesis 33 vers 1 t/m 11 
Lied 991 vers 1 t/m 8 
Schriftlezing Nieuwe Testament Lucas 12 vers 22 t/m 32 
Lied 405 vers 1, 2, 3 en 4 
Preek Beelden van God  
Orgelspel: Koraalvoorspel "Jesus Christus, unser Heiland, der den Tod überwand" van Dietrich 
Buxtehude (1637-1707) 
Lied Hemelhoog 402 
U maakt ons één 
U bracht ons te samen 
wij eren en aanbidden U. 
U maakt ons één  
U bracht ons te samen 
wij eren en aanbidden U.  
Wordt Uw wil gedaan,  
dan bindt het ons saam.  
Iedereen zal deel zijn van Uw gezin.  
Wordt Uw wil gedaan,  
dan bindt het ons saam.  
Iedereen zal deel zijn van Uw gezin. 
Berichten van overlijden 
Lied: 913:1,4/Lied:247:2 
Dankgebed en voorbeden (Lied 367e), Stil gebed, Onze Vader  
Aankondiging diaconale collecten 
Slotlied 864 vers 1 en 5 
Wegzending en zegen 
Orgelspel: Toccata Ottava van Bernardo Pasquini (1637-1710) 
 


