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De kleur is paars: de kleur van rouw, boete,
inkeer, tijd van voorbereiding.
Deze zondag is 3e zondag in de
veertigdagentijd.

Dienst 20 maart 2022
Locatie: Het Anker
Organist: Dhr. Jan Smid

9.30 uur, Voorganger: Ds. P. Israël
Lector: Mw. Trea Westerloo

Collecten:
De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede collecte voor de kerk en de derde collecte is voor het
onderhoud. Giften blijven ook mogelijk via Givt of het bankrekeningnummer.
Dienst 27 maart 2022
Locatie: Het Anker

9.30 uur, Voorganger: Mw. C. Lanting-Polkerman, Bedum

Bloemen
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar fam. Moorlach, p/a Smydingheweg 43 B,
Garsthuizen.
Meeleven
• Dhr. K.B. Knol, Hoofdstraat 186 B is weer thuis.
• Dhr. K. Kampinga, Hoofdstraat 198 is opgenomen in het Martini Ziekenhuis, Postbus 30033,
9700 BM, Groningen.
• Mw. G.R. Bakker-Doornbosch, Pr. Margrietstraat 16 is dinsdag weer thuisgekomen.
Bijbelgespreksgroep
Maandag 21 maart is er de bijbelgespreksgroep om 19.30 uur bij Natasja Brouwer.
Veertigdagenproject Kindernevendienst
Het thema van deze Veertigdagentijd is: Ben je klaar voor het feest? Met de kinderen gaan we op weg
naar het feest van Pasen. Maar het is niet alleen een vrolijke optocht: we komen ook verhalen tegen die
op het eerste gezicht helemaal niet zo vrolijk zijn. Bijvoorbeeld als Jezus vertelt over zijn lijden en
sterven, of als we horen over de lijdende Helper van God.
Toch brengen ook die verhalen ons verder op de weg naar het feest.

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

Orde van dienst zondag 20 maart 2022
Orgelspel: Variaties en Zetting over “Alles wat over ons geschreven is” van Toon Hagen (*1959)
Welkom door de ouderling van dienst
Zingen: Aanvangslied: Lied 25: 7 en 10
Stil gebed
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: … Wij vragen U: laat van U horen.
A: Neem ons bij de hand en help ons, dat we samen verder gaan op uw weg. Amen
Zingen: Lied 275: 1, 2 en 3
Gebed om ontferming
Zingen: Lied 547: 1, 2 en 3
Gebed van de zondag
Veertigdagenproject met de kinderen: Ben je klaar voor het feest?
1e lezing: Jesaja 53: 1 – 11a
Zingen: Lied 561: 1, 2, 3, 4 en 5
2e lezing: Johannes 12: 37 - 50
Zingen: Lied 339a
Verkondiging
Orgelspel: Koraal en Variatie over “O liefde die verborgen zijt” van Toon Hagen
Zingen: Lied 344: 1, 2 en 3
Voorbeden, stil gebed en Onze Vader
De kinderen komen terug. Zingen: 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!
Een helper die niet machtig is maar uitgelachen wordt,
draagt onze pijn en ons gemis en brengt ons weer bij God.
Refrein
Collecte: 1e: Diaconaal werk, 2e: Kerk, 3e: Onderhoud
Zingen: Slotlied: Lied 886: 1
Zegen met gezongen ‘Amen, amen, amen’
Orgelspel: “O Lamm Gottes unschuldig” van Johann Pachelbel (1653-1706)

