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De kleur is paars: de kleur van rouw, boete,
inkeer, tijd van voorbereiding.
Deze zondag is 5e zondag van de
veertigdagentijd en heet Judica

Dienst 21 maart 2021
Locatie: Het Anker
Organist: Dhr. Jan Smid

9.30 uur, Voorganger: Ds. J.J. van Es, Zandeweer
Lector: Mevr. Trea Westerloo

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 28 maart 2021
Locatie: Het Anker

9.30 uur, Voorganger: Ds. D. van Alphen-Ubbens, Warnsveld

Bloemen
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar mevr. D. Dam-Medema, Hoofdstraat 92.
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 21 maart
Orgelspel: “Koraal en Aria” uit “Triptique Judica me, Deus” (psalm 43) van Toon Hagen (1959)
Welkom en mededelingen
Stil gebed
Lied: LB 377: 1, 2 en 3
Votum en groet
Lied: LB 377: 4, 5 en 6
Gebed
Project ‘Een spoor van liefde’
Projectlied: Achter U aan
Wanneer ik denk aan God, zegt Jezus, dan voel ik me blij,
hoe zwaar het straks ook wordt, Ik weet: mijn Vader houdt van mij.
En zoveel houd Ik ook van jullie, vrienden, luister goed,
Ik ga voor jullie door het vuur, Ik red je als dat moet.
Ik geef geen strenge regels, nee, Ik vraag alleen
doe net als Ik en houd van alle mensen om je heen.
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.
Lied: LB 318
Gebed
1e Schriftlezing: Johannes I: 29-34
2e Schriftlezing: Lukas 4: 14-22
3e Schriftlezing: Lukas 7: 18-23
Lied: LB 446: 1, 3 en 5
Overweging
Orgelspel: “Ach Gott, vom Himmel sieh darein” van Nikolaus Vetter (1666-1734)
Voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Slotlied: LB 418: 1 en 3
Zegen
Orgelspel: “Trio a 2 Clav. E ped” uit “Triptique Judica me, Deus” (psalm 43) van Toon Hagen (1959)

