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Dienst 25 februari 2018
Locatie: Het Anker
Organist: Dhr. Jan Smit

Zondag 25 februari 2018 12e jaargang, nr.8
De kleur is paars: de kleur van rouw, boete,
inkeer, tijd van voorbereiding. Deze zondag is
de 2e zondag van de veertigdagentijd
(Reminiscere)

9.30 uur: Ds. W.T. Spoelstra-Postmus uit Spijk
Lector: Mevr. Ariëtte Brontsema

Collecte:
De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede collecte voor de kerk en de collecte bij de uitgang is voor het
onderhoud.
Dienst 4 maart 2018
Locatie: Het Anker

9.30 uur: Ds. D. van Alphen-Ubbens uit Warnsveld

Bloemen
De bloemen gaan als groet vanuit de gemeente naar mevrouw IJ.D.M. Kooi-Arkema, Tuinbouwweg 18.

Oproep
Mensen gezocht die de dienst van Pasen (zondag 1 april) mee willen voorbereiden en eventueel aan
deze dienst willen meewerken. Voor inlichtingen /aanmeldingen Coby Lanting 050 3013140/050 5035699 of
mail: coby.polkerman@gmail.com
Maaltijd
Op donderdag 1 maart houden wij weer een maaltijd in het Anker. Omdat het dan nog een beetje winters kan
zijn is het thema "Maaltijdsoepen". Iedereen is van harte welkom voor de gebruikelijke prijs van 5 euro per
persoon en voor een gezin 10 euro. Opgeven kan op een lijst in de kerk of via het bekende e-mailadres
tolhek@home.nl van Gerda. Dit uiterlijk op maandag 26 februari. Aanvangstijd van de maaltijd, met eerst de
koffie vooraf natuurlijk, is om 17.00 uur.
40dagentijd project kindernevendienst
In de weken tot aan Pasen kijken we met de kinderen van de kindernevendienst naar de plaat die voor in de
kerk staat. Op de plaat is een deel van de wereld te zien, daar gebeurt van alles dat te maken heeft met het
leven en sterven van Jezus.
Elke week nemen we een voorwerp mee naar de nevendienst en horen welk verhaal daarbij hoort.
Aan de hand van de verhalen over wat Jezus zegt en doet gaan we op weg naar Pasen.
Vervolg gemeenteavonden
De commissie die bezig is met het vervolg van de extra gemeenteavonden, is druk doende het e.e.a. te
inventariseren. Later in het seizoen zal er op teruggekomen worden.

W ij wensen elkaar een gezegende dienst toe

	
  

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

Zondag 25 februari 2018 Uithuiz ermeeden
Zondag Reminiscere, gedenk uw barmhartigheid Heere, naar het eerste deel van psalm 25
Psalm van de intocht: Psalm 25 :1
Groet, onze Hulp, drempelgebed
Voorganger

Gemeente
Voorganger
Gemeente
Voorganger
Gemeente

Genade zij u en vrede
van God de Vader en van Jezus Christus
in gemeenschap met de Heilige Geest
AMEN
Onze hulp is van de Heer
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Die trouw houdt tot in eeuwigheid
EN NIET LOSLAAT W AT ZIJN HAND BEGON

Drempelgebed
Voorganger
Wij wachten op U!
Gij opent uw hand en schenkt ons elkaar als pelgrims op weg
Gemeente
O GOD, BRENG ONS THUIS!
Voorganger
Maak ons bekend met uw wegen,
Laat uw woord onze levensweg zijn .
Gemeente
GEDENK UW ERBARMEN,
GEDENK UW VASTHOUDENDE TROUW DIE GEEN EINDE KENT.
ALLEN,
AMEN
Vervolg psalm van de intocht: Psalm 25 : 3 (Hierna gaan we zitten)
Kyriegebed, afgesloten met: zo zingen wij: Heer ontferm U ( Dienstboek 1, nr. 81)
Gebed bij de opening van Gods Woord door te zingen lied 317
KND: Paasproject ‘De nieuwe schepping’
Eerste lezing: Psalm 78 : 1-18a + 38 en 39 (lector)
Zingen: Lied 78a helemaal: couplet , refrein, couplet, refrein enz.
Tweede lezing: Matteüs 13: 24-30 + 36- 43 (predikant)
Zingen: lied 765
Uitleg/Verkondiging
Zingen: lied 156
Kinderen komen terug uit de kindernevendienst: Paasproject ‘De nieuwe schepping’
Gebeden met: zo bidden wij: Heer onze God lied 367e
Inzameling van de gaven
Slotlied: lied 612
Wegzending en zegen.

