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Zondag 13 januari 2019,13e jaargang, nr. 2
De kleur is wit: de kleur van feest, zuiverheid
en reinheid. De naam van deze zondag
is de 1e zondag van Epifanie (De doop van de
Heer).

Dienst 13 januari 2019
Locatie: Het Anker
Organist: Ties Molenhuis

Heilig Avondmaal
11.00 uur, Voorganger: Ds. M.H. Langenburg (Middelstum)
Lector: Anna de Boer

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 20 januari 2019
Locatie: Het Anker

9.30 uur, Voorganger: Mw. C. Lanting-Polkerman

Bloemen
De bloemen gaan als groet vanuit de gemeente naar dhr. K.P. Scholtens, Hoofdstraat 112.
Meeleven
In het Martiniziekenhuis opgenomen Mw. T.F.W. Moorlach-Schuurman, Rensumapark 8, zij ligt op
C3, kamer 306.
Nieuwjaarsmarkt
.
Vandaag kunt U zich nog opgeven voor het diner via intekenlijst in de hal of
jeugdwerkpgu@gmail.com Tijdens dat diner zal schrijver en verhalenverteller Ds. Kay van der Plas
uit Groningen (predikant te Eelde-Paterswolde) een verhaal vertellen. Verder bruist het Anker van
activiteiten (zie website). Bak wat, breng wat, maak wat en eet wat in herberg Het Anker.
Het begint allemaal om 14.00 uur. Tot ziens op 19 januari 2019.
Koffie na de dienst
Het koffie drinken na de dienst is een mooie verbindende factor in onze gemeente. In gesprek met
elkaar en elkaar eens anders leren kennen. Waardevol om samen gemeente te zijn.
Vanaf deze zondag staat er een koffiepot in de hal. Daarin kunt U een vrijwillige bijdrage
deponeren. Met de opbrengst hiervan willen we het graag mogelijk maken om vaker na een dienst
samen koffie en thee te drinken.

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 13 januari 2019
Dienst van voorbereiding
Aanvangslied: Lied 287: 1, 2 en 4. [Rond het licht dat leven doet]
Bemoediging en groet.
Klein Gloria.
Gebed van verootmoediging.
Zingen: Lied 906: 1,2 en 5. [God is tegenwoordig]
Dienst van het Woord
Gebed voor de opening van het Woord
Eerste lezing: 2 Samuel 15: 13 – 29
Zingen: Psalm 3: 1 en 2. [O Heer de vijand stelt].
Tweede lezing: Lucas 3: 15-22
Zingen: Lied 655: 1,2 en 4. [Zing voor de Heer een nieuw gezang]
Uitleg en verkondiging
Zingen: Lied 365: 1,2 en 3. [Wij dragen onze gaven.]
Dienst van de Tafel
Voorbeden met gezongen acclamatie: “Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons' (2x)
Collecten
Viering Avondmaal.
Onderwijzing en nodiging
Zingen: Lied 985: 1 en 3. [Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven.]
De gedachtenis.
Gebed om Gods Geest, afgesloten met het Onze Vader, vertaling NBG.
Gemeenschap van brood en wijn.
'Komt nu, want alle dingen zijn gereed'
Dankzegging na de maaltijd/slotgebed.
Slotlied: Lied 512: 1, 2, 3 en 5. [O Jezus hoe vertrouwd en goed]
Wegzending en zegen
Gezongen Amen.

