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Zondag 7 januari 2018, 12e jaargang, nr. 1
De kleur is groen: de kleur van de hoop en
verwachting.
Deze zondag is de 1e zondag van Epifanie.

Dienst 7 januari 2018
Naast deze eredienst is er een Choicedienst
Locatie: Het Anker
9.30 uur, Voorganger: Mw. C. Lanting-Polkerman
Organist: Dhr. Ties Molenhuis Lector: Mw. Jeanine Wolters
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 14 januari 2018
Locatie: Het Anker

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

Bloemen
De bloemen gaan als groet vanuit de gemeente naar dhr. D. Nijenhuis, Grote Hadderstraat 2 M.
Vervolg gemeenteavond
Op woensdag 17 januari zal er 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.
De voorbereidingscommissie
Afwezig
Van 8 januari tot en met 14 januari is Coby Lanting-Polkerman afwezig. In dringende gevallen kunt u
contact opnemen met de voorzitter Jan Weening tel. 413023.

Wij wensen elkaar een gezegende dienst toe.

Kopij voor de volgende zondagsbrief kan tot donderdag 18.00 uur via e-mail naar
zondagsbrief@pguithuizermeeden.nl

Orde van dienst
Welkom
Dienst van voorbereiding
Stil moment
Zingen: Aanvangslied: Lied 72: 1 en 4
Bemoediging en groet
Voorganger : De Heer zij met u
Gemeente : Ook met U zij de Heer
Voorganger : Onze hulp is in de Naam van de Heer
Gemeente : die hemel en aarde gemaakt heeft
Voorganger : die trouw houdt tot in eeuwigheid
Gemeente : en nooit loslaat het werk van zijn hand
Zingen: Lied 72: 5 en 6
Gebed voor de nood van de wereld
Zingen: Glorialied: Lied 526: 1 en 4
Dienst van het Woord
Gebed
1e Schriftlezing: Jesaja 60: 1-6
Zingen: Lied 459: 1 en 7
2e Schriftlezing: Matteüs 2: 1-12
Zingen: Lied 506: 1
Overdenking
Orgelspel
Zingen: Lied 498: 3, 4 en 5
Dienst van gaven en gebeden
Dankgebed en voorbede met gezongen acclamatie 'Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons'. Lied 367e
Stil gebed
Onze Vader
Delen van de gaven
Zingen: Slotlied: Lied 871
Wegzending en zegen

