	
  

Zondagsbrief PG Uithuizermeeden
www.pguithuizermeeden.nl

Dienst 4 februari 2018
Locatie: Het Anker
Organist: Dhr. Ties Molenhuis

Zondag 4 februari 2018 12e jaargang, nr.5
De kleur is groen: de kleur van hoop en
verwachting. Deze zondag is de 5e zondag van
Epifanie (Sexagesima)

Choice
9.30 uur: Ds. G.A. Segger uit Uithuizen
Lector: Mevr. Ria Spijk

Collecte:
De eerste collecte is voor de diaconie (Kerk in Actie: Werelddiaconaat), de tweede collecte voor de kerk en de
collecte bij de uitgang is voor het onderhoud.
Dienst 11 februari 2018
Locatie: Het Anker

9.30 uur: Mevr. C. Lanting-Polkerman

Bloemen
De bloemen gaan als groet vanuit de gemeente naar mevr. R. Pieterman-Kruizenga, Prins Bernhardstraat 14.
40-dagentijdkalender
Als u belangstelling heeft voor een 40-dagentijdkalender, kunt u deze bestellen in de hal.

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

Orde van dienst voor zondag 4 februari 2018 om 09.30 uur in Het Anker te Uithuizermeeden.
Zondag werelddiaconaat.

•
•
•

Orgelspel
Woord van welkom
Aanvangslied: 56: 1 “W ees mij genadig, Heer, want een geweld”
Bemoediging en groet
toenaderingsgebed

•
•
•
•

Zingen: Vervolg intochtspsalm: 56: 3 en 4 “Gij hebt mijn omzwerving te boek gesteld”
Kyriëgebed met gezongen acclamatie, “Heer, ontferm U'' (dienstboek I nr. 81)
Gesproken lofverheffing
Glorialied: 304: “Zing van de Vader die in den beginne”

•

Gebed voor de opening van het Woord

•
•
•
•
•

Lezing: Markus 1: 29-39 (NBV 2004)
Lied: 837: 1 en 2 “Iedereen zoekt U, jong of oud”
Lezing: Markus 1: 29-39 (Bijbel in gewone taal)
Lied: 837: 3 en 4 “Heer als ons denken U ontkent”
Uitleg en verkondiging

•

Lied: 800: 1, 2 en 3 “W at zou ik zonder U geweest zijn”

•
•
•
•

Dank en voorbeden met gezongen acclamatie: 'Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons' 367e
Stil gebed
Onze Vader ( NBG tekst 369d)
Collecte.

•

Slotlied: 315: 1 en 2 “Heb dank, o God van alle leven”

•
•

