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De kleur is paars: de kleur van rouw, boete,
inkeer, tijd van voorbereiding.
Deze zondag is 4e zondag in de veertigdagentijd
en heet Laetare ‘Verblijdt u’

Dienst 27 maart 2022
Locatie: Het Anker
Organist: Dhr. Ties Molenhuis

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

Collecten:
De eerste collecte is voor het Werelddiaconaat/Bangladesh, inkomen voor vrouwen, de tweede collecte
voor de kerk en de derde collecte voor het onderhoud. Giften blijven ook mogelijk via Givt of het
bankrekeningnummer.
Dienst 3 april 2022
Locatie: Het Anker

9.30 uur, Voorganger: Ds. P. Israël

Bloemen
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar mw. J. Takens-Klein, Meidoornweg 22.
Meeleven
Dhr. K. Kampinga, Hoofdstraat 198 is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis.
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 de sinds Pasen 2019 geboren kinderen genoemd worden. Door de lockdowns waren de Paasdiensten van de afgelopen twee jaren in een lege kerk en alleen online, maar
gelukkig 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.
Mocht u in deze rij een naam missen, wilt u als ouder(s) dan contact opnemen met ds. Israël? Graag
vóór 9 april.
Zondag 3 april 20.00 uur Passion 40daagse met het Gospelkoor Grace & Glory in Het Anker
Het thema van dit concert en Paaswake is: Alles komt goed?! Tijdens het concert zien jullie een replica
van het Passionkruis. Dit kruis legt een kruisroute af. Wij ontvangen het kruis van de gemeente in
Kollum en we moeten er daarna voor zorgen dat het kruis bij de gemeente in Leeuwarden komt. Het
koor Grace & Glory uit Zwolle zal de presentatie en liederen verzorgen. Hun repertoire bestaat uit een
mix van (black) gospel en praise. Denk daarbij aan Kirk Franklin, Israel Houghton, maar ook
opwekkingsliederen. Kaarten kosten 5 euro voor kinderen t/m 12 jaar en 10 euro voor volwassenen.
De tickets zijn te bestellen via de sites zingenindekerk.nl of pguithuizermeeden.nl.
De Paaswake wordt gehouden tussen 10.30 en 14.30 uur in Het Anker en is voor iedereen gratis
toegankelijk.
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 27 maart 2022
Orgel: Koraalvoorspel “Christus, der uns selig macht” van Johann Gottfried Walther (1684-1748)
Dienst van voorbereiding
Zingen: Aanvangslied: Lied 215: 1, 3 en 4
Bemoediging en Groet
V: Onze hulp is in de naam van de Heer
A: die hemel en aarde gemaakt heeft
V: Onder de hoede van de hemel schuilen wij, God, bij U en bij elkaar.
A: Geef ons Uw vrede
V: Onder Uw vleugels zoeken wij heil, de weg ten leven.
A: Geef ons Uw vrede
V: In Uw licht klaart onze dag op, wordt zelfs de nacht ons als de dag.
A: Geef ons Uw vrede
V: Dat wij ons verbinden aan U en aan elkaar en vol vertrouwen samen leven op hoop van zegen.
A: En geef Uw vrede aan alle mensen
V: We begroeten elkaar in Zijn naam. Genade en vrede zij ons van God de Vader en van Jezus
Christus door de kracht van de Heilige Geest.
A: Amen
Zingen: Lied 122: 1 en 3
Gebed voor de nood van de wereld
In deze 40 dagen wordt er geen Glorialied gezongen
Lezing van de wet
Zingen: Lied 319: 1 en 7
Dienst van het Woord
Gebed bij de opening van de Schriften
Veertigdagenproject met de kinderen: Ben je klaar voor het feest?
1e Schriftlezing: Psalm 130
Zingen: Lied 130: 2
2e Schriftlezing: Lucas 15: 11-32
Zingen: Lied 547: 5 en 4
Uitleg en verkondiging
Orgel: Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen BWV 1093 van Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Zingen: Lied 538: 1 en 4
Dienst van Gaven en Gebeden
Dank en voorbeden met gezongen acclamatie “Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons” (367e),
Stil gebed, 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 vader lacht, hij geeft een feest. Hij roept: Mijn kind is thuis!
Hij is terug van weggeweest al was hij ver van huis.
Refrein
Zingen: Slotlied: Lied 418: 1, 2 en 3
Wegzending en zegen
Orgel: Tastata per l’Inglese van Bernardo Pasquini (1637-1710)

