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De kleur is wit: de kleur van feest, zuiverheid en reinheid. 
Deze zondag is 4e zondag van Pasen. 
Jubilate 

 
Dienst 25 april 2021      
Locatie: Het Anker    9.30 uur, Voorganger: Ds. P. Israël 
Organist: Ties Molenhuis     Lector: Dion Middelkoop 
 
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 2 mei 2021     
Locatie: Het Anker    9.30 uur, Voorganger: Ds. P. Israël 
 
Bloemen  

De bloemen gaan als groet vanuit de gemeente naar mevrouw J. Bolwijn-Oldenhuis, Esdoornstraat 40. 

 
Mededeling Kerkenraad 
De jaarrekening van de kerk en de diaconie over 2020 zijn gereed. Graag hadden we deze met de gemeente 
besproken op de gemeenteavond. Echter vanwege corona kan dit nog steeds niet. U kunt als u dit wilt de jaarre-
kening van de kerk opvragen bij Jan Ite Lanting via de mail, jilanting@kpnplanet.nl telefonisch via telefoonnum-
mer 0595-415323.De jaarrekening van de diaconie kunt u opvragen bij Chantal van der Molen, chan-
tal_vdmolen@msn.com of telefonisch 06-49648781.Opvragen en reageren op de jaarrekeningen kan vanaf nu 
tot en met 15 mei. 
Vragen kan op de zelfde wijzen via mail of telefoon. Daarna zullen de jaarrekeningen worden ingediend. 
 
 

 
 
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 
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ORDE VAN DIENST 25 APRIL 2021 
 

Lied: LB 647 Voor mensen die naamloos 
 
Welkom 

Bemoediging en groet 
 
Lied: LB 66: 1, 2 Breek, aarde, uit in jubelzangen 
 
Gebed om ontferming 
 
Lied: LB 652: 1, 2, 3, 4 Zing jubilate voor de Heer 
 
Gebed van de zondag 
 
Lezing: Ezechiël 34: 1-11 
 
Lied: LB 23c: 1, 2, 3, 4, 5 Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij 
 
Lezing: Johannes 10: 11–16   
 
Acclamatie: LB 339 a U komt de lof toe 
 
Verkondiging 
 
Orgel: Koraalvoorspel “Wir danken dir, Herr Jesu Christ”  BuxWV 224 van Dietrich Buxtehude (1637-1707) 
 
Lied: LB 653: 1, 6, 7 U kennen, uit en tot U leven 
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
 
Slotlied: LB 969: 1, 2, 3, 4 In Christus is noch west noch oost  
 
Zegen: inleiding en ‘The Lord Bless You And Keep You’ 
John Rutter arr. Bobby Goulder, one-man choir 
 
The Lord bless you and keep you,  De Heer zegene en behoede je, 
the Lord make His face to shine upon you, de Heer doe zijn aangezicht over je lichten, 
to shine upon you and be gracious  over je lichten en zij je genadig 
and be gracious unto you.   en zij je genadig. 
 
The Lord bless you and keep you,  De Heer zegene en behoede je, 
the Lord make His face to shine upon you, de Heer doe zijn aangezicht over je lichten, 
to shine upon you and be gracious  over je lichten en zij je genadig 
and be gracious unto you.   en zij je genadig. 
 
The Lord lift up the light   De Heer verheffe zijn aangezicht over je. 
of His countenance upon you.  De Heer verheffe zijn aangezicht over je, 
The Lord lift up the light   en geve je vrede, en geve je vrede, … 
of His countenance upon you,  Amen, amen,… 
and give you peace, 
and give you peace, 
and give you peace, 
and give you peace. 
Amen,                                                                                                                                                                   
amen amen, 
amen amen, 
amen amen. 


