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De kleur is paars: de kleur van rouw, boete,
inkeer, tijd van voorbereiding
Deze zondag is de derde zondag in de
veertigdagentijd en heet Oculi.

Dienst 7 maart 2021
Locatie: Het Anker
Organist: Dhr. Ties Molenhuis

Zendingsdienst
9.30 uur, Voorganger: Ds. D. de Boer, Leeuwarden
Lector: Dhr. Dion Middelkoop

Collecten:
De eerste collecte is voor Colombia, de tweede collecte voor de kerk en de collecte bij de deur is voor
het onderhoud. Bijdrage via Givt of het bankrekeningnummer.
Dienst 10 maart 2021
Locatie: Het Anker
Organist: Dhr. Jan Smid

Biddag
19.00 uur, Voorganger: Ds. P. Israël
Lector: Dhr. Geert Kruize

Collecten
De eerste collecte is voor de voedselbank, de tweede collecte is voor de kerk en de collecte bij de deur
is voor het onderhoud. Bijdrage via Givt of het bankrekeningnummer.
Bloemen
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar fam. De Vries, p/a mevr. T. Hemmes-de Vries,
Pr. Irenestraat 9.
Elke zondag worden de bloemen van de kerk bij een gemeentelid bezorgd. Dit willen wij graag blijven
doen tijdens de coronatijd, maar het dringende advies is om de bloemen bij de deur aan te nemen en
de bezorger niet binnen te vragen.
Jammer dat we dit moeten vragen, maar gezien de huidige situatie lijkt ons dit het verstandigst.

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 7 maart

Liturgie voor de dienst van 10 maart

Orgelspel: Koraalvoorspel “Christus, der uns selig
macht” van Johann Gottfried Walther (1684-1748)

Orgelspel: Variatie 1 (Adagio) over “Alles wat
over ons geschreven is” Gezang 556 van
Toon Hagen (1959)

Welkom en mededelingen
Moment van stilte
Lied: 217: 1 en 2
Kyriëgebed
Lied: 1008 : 2
Gebed bij de opening van de Schriften
Veertigdagenproject Kindernevendienst
Projectlied: Achter U aan
Het duurt niet lang zegt Jezus en dan moet ik hier vandaan.
En jullie weten vast wel waar ik dan naartoe zal gaan.
Ik ga weer naar mijn Vader in de hemel terug en daar
maak ik voor jullie allemaal een heel mooi plekje klaar.
Je bent er kind aan huis, dat heeft mijn Vader zelf beloofd,
je weet de weg, je komt er als je in de Zoon gelooft.
Refrein:
Ik wil achter U aan, achter U aan,
Jezus, waarheen U ook gaat.
In de donkerste nacht geeft U mij kracht.
Ik weet: U laat mij niet los.
Inleiding bij de lezingen
1e lezing: Mattheus 9: 9-13
Gezang 487: 1 (uit liedboek 1973)
2e lezing: Johannes 21: 15-17
Lied 139: 1, 3 en 14
Verkondiging
Orgelspel: Variatio 1 & 2 uit Choralpartita “Ach, was soll ich
Sünder machen?” van Johann Pachelbel (1653-1706)
Informatie over het Colombiaproject en over de andere
zendingsprojecten voor de komende tijd
Lied 992: 1, 2, 3 en 4
Gebeden: Dankgebed-Voorbeden-Stil gebed-Onze Vader
Lied 838: 1 en 2
Zegen
Orgelspel: Inventio nr. 1 in C dur BWV 772 van Johan
Sebastian Bach (1685-1750)

Welkom
Lied 984: 1 - 6
Gebed om ontferming
Lied 985: 1, 2 en 3
Gebed bij de opening van de Schrift
1e lezing: Prediker 3: 1 - 13
Orgelspel: Lied 720
2e lezing: Marcus 4: 1 - 9
Lied 126a: 1, 2 en 3
Overdenking
Lied 845: 1, 2 en 3
Voorbeden, stil gebed en Onze Vader
Slotlied: Lied 718: 1, 2, 3 en 4
Wegzending en zegen met gesproken Amen
Orgelspel: Variatie 3 (Adagio e dolce) over
“Alles wat over ons geschreven is” van Toon
Hagen

