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Zondag 14 maart 2021, 15e jaargang, nr. 11
De kleur is paars: de kleur van rouw, boete,
inkeer, tijd van voorbereiding.
Deze zondag is 4e zondag van de
veertigdagentijd en heet Laetare.

Dienst 14 maart 2021
Locatie: Het Anker
Organist: Dhr. Ties Molenhuis

9.30 uur, Voorganger: Ds. P. Israël
Lector: Mevr. Ariëtte Brontsema

Collecten:
De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede collecte voor de kerk en de collecte bij de deur is voor
het onderhoud
Dienst 21 maart 2021
Locatie: Het Anker

9.30 uur, Voorganger: Ds. J.J. van Es, Zandeweer

Bloemen
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar fam. Koopman-Hoeksma, Paaptilsterweg 16.
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 14 maart
Lied: LB 546: 1-5 Wees blijde nu, in ’t midden van het lijden
Welkom
Bemoediging en groet
Lied: LB 221: 1, 2 en 3 Zo vriendelijk en veilig als het licht
Gebed om ontferming
Orgelspel: LB 299 j: 1 en 2 Om de mensen en de dieren
Gebed van de zondag
Project ‘Een spoor van liefde’
Projectlied: Achter U aan
Straks ga Ik weg, zegt Jezus. Ik laat jullie niet alleen.
Ik stuur jullie een helper, die is altijd om je heen.
Nu snap je nog niet alles van wat Ik aan jullie vertel,
maar straks wanneer de Geest bij jullie is dan komt dat wel.
Zo geef Ik je mijn vrede en zo ben Ik steeds bij jou.
Ook als je me niet ziet, dan weet je dat Ik van je hou.
Refrein:
U gaat een weg die ik niet ken, maar ik laat U niet zomaar gaan.
Gaat U maar voor, ik volg uw spoor, ik ga achter U aan.
1e lezing: Jozua 15: 10-12
2e lezing: Johannes 6: 1-15
Lied: LB 383 Zeven was voldoende
Tijdens orgelspel worden de coupletten gelezen
Verkondiging
Lied: LB 653: 1, 2 en 7 U kennen, uit en tot U leven
Voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Lied: LB 981: 1, 2, 3, 4 en 5 Zolang er mensen zijn op aarde
Wegzending en zegen met gesproken ‘Amen’
Orgelspel: Inventio nr. 7 in e moll BWV 778 van Johann Sebastian Bach (1685-1750)

