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Zondag 27 januari 2019,13e jaargang, nr. 4
De kleur is groen: de kleur van hoop,
vertrouwen en toekomst. De naam van deze
zondag is de 3e zondag van Epifanie.

Dienst 27 januari 2019
Locatie: Het Anker
Organist: Ties Molenhuis

9.30 uur, Voorganger: Ds. G.A. Segger (Winsum)
Lector: Geert Kruize

Collecten:
De eerste collecte is voor de diaconie (JOP Jeugdwerk), de tweede collecte is voor de kerk en de
collecte bij de uitgang is voor het onderhoud.
Dienst 3 februari 2019
Locatie: Het Anker

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

Bloemen
De bloemen gaan als groet vanuit de gemeente naar Mw. D. Dam-Medema, Hoofdstraat 92.
Kinderthemadienst
Op 10 februari 2019 om 14.00 uur is het weer zover, een kinderdienst in Het Anker. Thema is ‘De tien
woorden’’ Komt allen!!!!!!!
Stand van zaken beroepingswerk
Medio vorig jaar zijn we voortvarend gestart met het formeren van de beroepingscommissie,
hebben een profielschets gemaakt en een solvabiliteitsverklaring aangevraagd en gekregen. Op
dat moment hadden we goede hoop dat we vlot aan de slag konden met het beroepingswerk. De
werkelijkheid blijkt toch allemaal moeizamer en trager. Ook de classis moet betrokken worden in
het beroepingswerk en van hen moeten we toestemming hebben om een predikant te beroepen.
Deze toestemming was voorheen niet nodig. Door de steeds kleiner wordende gemeenten en hun
financiële draagkracht wil de PKN voorkomen dat er vacatures ontstaan die zo klein zijn dat ze
haast niet in te vullen zijn. Een gemeente kan dan gevraagd worden om meer samen te gaan
werken met gemeenten in de buurt. In december heeft er een gesprek plaats gevonden met ds. J.
Hommes, classispredikant. In dit gesprek hebben we te kennen gegeven dat we graag een
predikant willen beroepen voor onze eigen gemeente omdat onze gemeente verlangt naar rust en
stabiliteit. En dat we in de komende tijd uiteraard bereid zijn om te kijken wat de mogelijkheden zijn
voor samenwerking met gemeenten om ons heen, maar dat dit proces niet vooraf zou moeten
gaan aan het beroepingswerk. Deze boodschap heeft hij mee genomen, maar hij heeft ons ook
mee gegeven dat hij met de gemeente van Roodeschool in gesprek is omdat zij ook vacant
worden. Een besluit van de classis wordt genomen in het breed moderamen van de classis. Zij
vergaderen in februari en we hopen dan snel uitsluitsel te krijgen of we verder mogen met het
beroepingswerk.
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 27 januari 2019
Orgelspel
Welkom en aankondiging aanvangslied
Aanvangslied: NLB 27: 1 "Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here"
Bemoediging en groet (evt. interactie of wisselspraak volledig vermelden)
Drempelgebed
Lied: vervolg intochtspsalm NLB 27: 2
Kyriëgebed met gezongen acclamatie, "Heer, ontferm U'' (dienstboek I nr 81) Na de
woorden "Zo bidden wij ... " drie keer in totaal
Gesproken lofverheffing
Glorialied: NLB 150a "Geprezen zij God, Gij engelenkoor"
Gebed voor de opening van het Woord
Eerste lezing: 1 Petrus 4: 7-11 Vertaling Bijbel in gewone taal )
Lied: NLB 970: 1, 2 en 3 "Vlammen zijn er vele"
Tweede lezing (gelezen door de lector): 1 Petrus 4: 12-16 Vertaling Bijbel in gewone
taal
Lied: NLB 970: 4 en 5
Uitleg en verkondiging – "Wees dienaren van elkaar" n.a.v. 1 Petrus 4: 10
Eventueel orgelspel
Lied: NLB 975: 1, 2 en 3 "Jezus roept hier mensen samen"
Dank en voorbeden met gezongen acclamatie: 'Heer, onze God, wij bidden U verhoor
ons' 367 e (3x in totaal na de woorden: Zo bidden wij U ....)
Stil gebed
Onze Vader (NBG tekst 369d)
Collecte
Slotlied: NLB 973 "Om voor elkaar te zijn uw oog en oor"
Wegzending en zegen
Gezongen Amen 431 b

