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Zondag 14 januari 2018,12e jaargang, nr. 2
De kleur is groen: de kleur van de hoop en
en verwachting. De naam van deze zondag
is de 2e zondag van Epifanie (Kana-zondag).

Dienst 14 januari 2018
Locatie: Het Anker
Organist: Ties Molenhuis

9.30 uur, Voorganger: Ds. D. van Alphen-Ubbens (Warnsveld)
Lector: Dion Middelkoop

Collecten:
De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede collecte is voor de kerk en de collecte bij de
uitgang is voor de bloemen.
Dienst 21 januari 2018
Locatie: Het Anker

Heilig Avondmaal
9.30 uur, Voorganger: Ds. G.J. Gardenier (Appingedam)

Bloemen
De bloemen gaan als groet vanuit de gemeente naar fam. T. Slagter, Meidoornweg 15.
Mededeling
.
Op woensdag 17 januari 2018 zal er om 19.30 uur in Het Anker een vervolg gemeenteavond zijn,
waarin we voortborduren op de uitkomsten van de gemeenteavond van november.
Aangezien alle aanwezigen het als een bijzonder zinvolle avond hebben ervaren, nodigen we
hierbij zij die toen aanwezig waren en alle andere belangstellenden van harte uit deze avond bij te
wonen. Het belooft wederom een zeer zinvolle avond te worden waarin we verder gaan overleggen
en discussiëren over de toekomst van ons gemeente zijn.
Wij rekenen op een volle zaal.
Tot ziens op 17 januari 2018.
De voorbereidingscommissie.

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 14 januari 2018

Aanvangslied: Ps. 66: 1,2
Bemoediging-drempelgebed
v. Onze hulp is in de naam van de Heer
A.DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
v. Heer onze God, wat zijn wij zonder U?
Onze geest heeft uw licht nodig,
Onze wil uw kracht en onze ziel uw vrede.
A.NEEM GIJ ONS LEVEN IN UW HAND
EN REINIG ONS VAN ONGERECHTIGHEID
v. Vernieuw ons naar het beeld van Jezus Christus
opdat wij waarlijk uw kinderen mogen zijn
A. EN U MOGEN LIEFHEBBEN EN DIENEN
MET AL ONZE KRACHTEN. AMEN.
Nog staande zingen we: Ps. 66: 7
Smeekgebed in de nood van de wereld. Na de woorden: daarom roepen wij U aan
zingen we: Heer, ontferm U....
Glorialied: 474: 1,4,5,6
Gebed van de zondag.
v. de Heer zij met u
A. OOK MET U ZIJ DE HEER
v. Gebed
Kinderen gaan naar de nevendienst.
1e lezing: Jes. 62: 1-5
Zingen: Lied 176: 1, 3,
Het Evangelie: Joh. 2: 1-11
Zingen: Lied 525 1 allen, 2 vr., 3 m, 4 en 5 allen
Preek
Orgelspel
Zingen: Lied 526: 1,3,4
Dankzegging en voorbeden. Na de woorden: zo bidden wij samen: zingen we: Heer,
onze Heer, wij bidden U verhoor ons... Stil gebed. Onze Vader.
Inzameling van de gaven
Slotlied: Lied 793
Wegzending en zegen.

