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De kleur is paars: de kleur van inkeer, boete en 
berouw. Deze zondag is 5e zondag van de 
lijdenstijd. Judica. 

Dienst 3 april 2022    
Locatie: Het Anker     9.30 uur , Voorganger: Ds. P. Israël 
Organist: Ties Molenhuis           Lector: Jeannette Bakker 
 
Collecten: 
De eerste collecte is voor de diaconie (Oekraïense vluchtelingen hier in het dorp/regio) , de tweede 
collecte is voor de kerk en de 3e collecte voor de bloemen. U bijdrage via Givt of  in de kerk. Alvast 
hartelijk dank. 
 
Dienst 10 april 2022   
Locatie: Het Anker     9.30 uur , Voorganger: mw. C. Lanting-Polkerman (Bedum) 
 
Bloemen 
De bloemen gaan als groet vanuit de gemeente naar mevrouw G.R. Bakker-Doornbosch, Prinses 
Margrietstraat 16. 
                                                                                                                                          
Paasmiddag voor ouderen en alleenstaanden 20 april a.s. 
Graag nodigen we u/jou uit voor een gezellige middag in Het Anker op woensdagmiddag 20 april a.s. De 
middag zal in het teken staan van het Paasfeest en ds. Peter Israël zal een korte meditatie verzorgen. 
Natuurlijk gaan we ook samen zingen, koffie/thee drinken en gezellig praten. Het Anker, woensdag 20 
april, 15.00 - 17.00 uur. Graag uiterlijk 16 april opgeven bij Stijnie Smit, 0595 412784. Van harte wel-
kom!  
 
Nieuwgeboren leven 
Op zondag 17 april is het Pasen en vieren we de opstanding. Ook willen we danken voor nieuwgeboren 
leven en zullen de namen van sinds Pasen 2019 geboren kinderen genoemd worden. Door de lock-
downs waren de Paasdiensten van de afgelopen twee jaar in een lege kerk en alleen online, maar ge-
lukkig kan de draad nu weer opgepakt worden. Vijf namen zullen genoemd worden van kinderen uit de 
families Bos, Wiertsema, Van Dijken en Kremer. Zij ontvangen een uitnodiging voor deze dienst (n.b. 
Paasdienst begint om 10.00 uur). Mocht u in deze rij een naam missen, wilt u als ouder(s) dan contact 
met ds. Israël opnemen? Graag vóór 9 april. 
  
Doop 
Arnold en Marjan Kremer, Lange Drift 21, hebben de doop aangevraagd voor hun zoon Teun. In de fees-
telijke dienst op Paaszondag 17 april zal Teun gedoopt worden. 
  
Vakantie ds. Israël 
Van 3 april t/m 10 april heeft ds. Israël een week vakantie. In dringende gevallen kunt u contact opne-
men met voorzitter Jan Weening. 
  

 
 
De Kerkenraad wenst u een gezegende dienst. 
 
 
 

 
 
 

Kopij voor de volgende zondagsbrief kan tot donderdag 18.00 uur18.00 uur18.00 uur18.00 uur via e-mail naar 
zondagsbrief@pguithuizermeeden.nl 



 
 
  
 
 
ORDE VAN DIENST  3 APRIL 2022 
 

Orgel: Koraalvoorspel “Jesu, meines Lebens Leben van Johann Christian Kittel (1732-1809) 
Welkom door ouderling van dienst 
Lied: LB 43:1,3 O God, kom mijn geding beslechten 
Bemoediging, groet en drempelgebed 
V Onze hulp is in de naam van de Eeuwige, 
die hemel en aarde gemaakt heeft, 
A die trouw houdt tot in eeuwigheid 
en niet loslaat het werk dat in liefde begonnen is. 
V Vrede zij u. 
A De wereld zij vrede. Amen. 
V …  
Help ons ons leven opnieuw te bezien 
in het licht van uw heil. 
A Geef ons het hart om U te verwachten 
en elkaar in liefde te ontvangen. Amen. 
Lied: LB 280:1,4,5 De vreugde voert ons naar dit huis 
Gebed om ontferming 
Lied: LB 547:1 Met de boom des levens 
Gebed van de zondag 
Veertigdagenproject met de kinderen: Ben je klaar voor het feest? 
Lezing: Spreuken 1:20-33  
Lied: LB 846:1 De wijsheid van vóór alle tijden  
Lezing: Galaten 5:13-25 
Lied: LB 846:2 
Lezing: Johannes 15:18-27, door lector                                                                                                                            
Lied: LB 339 a U komt de lof toe 
Verkondiging  
Orgel:  Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort van Dietrich Buxtehude (1637-1707) 
Lied: LB 841:1,2,3,4 Wat zijn de goede vruchten 
Voorbeden, stil gebed en Onze Vader 
De kinderen komen terug 
Lied: Projectlied ‘Een slinger van verhalen’  
Een slinger van verhalen  
gaat als teken door de tijd, 
vertelt wat ons te wachten staat,  
dat God zijn volk bevrijdt. 
Refrein:  
Wij vieren een bijzonder feest,  
het leven wordt gevierd. 
En wie met ons verhalen leest  
ontdekt: dat feest is hier! 
Zet nu je beste beentje voor. 
De Wijsheid spreekt ons aan, 
en wie haar wijze woorden hoort 
die weet waar hij moet gaan. 
Refrein 
Collecte: 1e Diaconaal werk, 2e Kerk, 3e Onderhoud 
Slotlied: LB 538:1,4 Een mens te zijn op aarde 
Zegen met gezongen ‘Amen, amen, amen’ 
Orgel: Passacaglia in d moll BuxWV 161 van Dietrich Buxtehude 


