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Zondag 6 januari 2019,13e jaargang, nr. 1
De kleur is wit: de kleur van feest, zuiverheid
en reinheid. De naam van deze zondag
is Epifanie.

Dienst 6 januari 2019
Locatie: Het Anker
Organist: Ties Molenhuis

9.30 uur, Voorganger: Dhr. L. le Pair (Roden)
Lector: Janke Kooi

Collecten:
De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede collecte is voor de kerk en de collecte bij de
uitgang is voor het onderhoud.
Dienst 13 januari 2019
Locatie: Het Anker

Heilig Avondmaal
11.00 uur, Voorganger: Ds. M.H. Langenburg (Middelstum)

Bloemen
De bloemen gaan als groet vanuit de gemeente naar Mw. T.F.W. Moorlach-Schuurman,
Rensumapark 8.
.
Nieuwjaarsmarkt
Op zaterdag 19 januari 2019 willen we het nieuwe jaar op een spectaculaire manier beginnen met een
markt die van 14.00 tot 17.00 uur wordt gehouden in het Anker. We willen het besluiten met een maaltijd.
We gaan oude spullen (zoals bijbels, paarskaarsen) en tulpen en bloembollen verkopen. Ook kan men
bloemschikken, zich op de foto laten zetten en het geluk beproeven met enveloppen trekken. Voor de
kinderen is er een spelletjescircuit (het kind koopt een strippenkaart en kan dan alles bij langs). We zoeken
mensen die:
Iets zelfgemaakts inleveren (denk aan taart, jam, iets van hout) om te gebruiken als prijsje bij het envelop
trekken. Tijdens de middag zelf willen helpen met verkopen. Ook voor de bingo hebben we prijsjes nodig.
Je kunt mailen jeugdwerkpgu@gmail.com of 413023 bellen of spullen inleveren op Hoofdstraat 236.
De maaltijd kost 7,50 euro per persoon en voor een gezin 15 euro. Aanmelden via genoemde mailadres of
intekenlijst in de hal van de kerk.
De opbrengst van deze markt is (deels) voor theatervoorstelling ‘de Vliegende Speeldoos’.
De voorbereidingscommissie gaat uit van een knallende dag.
Koffiedrinken zondag 13 januari 2019
Zondag 13 januari a.s. vieren wij het Heilig Avondmaal, aanvang van de dienst is 11.00 uur in het
Anker. Ook is er deze ochtend samen koffiedrinken, maar in tegenstelling tot anders, nu voor de
dienst. Vanaf 10.15 uur staat de koffie klaar! Maar bij koffie hoort ook iets lekkers….wie wil wat
lekkers voor bij de koffie en thee bakken? Dus vindt u bakken leuk? …..graag tot en met
donderdag 10 januari opgeven bij Jeannet Weening, tel 413023 of Bonnie Hoekstra 413735.

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 6 januari 2019
Aanvangslied Psalm 84: 1 “Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer”
en 3 “Welzalig die uit uw kracht leeft”
Stil gebed, bemoediging, groet en toenaderingsgebed
Vervolg Psalm 84: 6 “Want God onze Heer die ons mild”
Lied om ontferming: 213: 1 , hierna het eerste Kyriëgebed
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“
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Woorden die heenwijzen naar de Rijk van God
Vervolg lied 213: 5
Gebed om het licht en de steun van de heilige Geest
Eerste bijbellezing Leviticus 26 : 1-6 en 9 en 12
Psalm 119: 24 “Aan wie U dient heb ik mijn hart verpand”
en 40 “Uw woord is als een lamp, een helder licht”
Tweede bijbellezing 1 Johannes 1: 1 – 7
Lied 968 : 1 “De ware kerk des Heren”
2 “Door God bijeen vergaderd”
5 “Met God zijn wij verbonden”
Verkondiging “Ik zal in uw midden wandelen en u tot een God zijn en gij zult Mij tot een volk
zijn.”
(eventueel orgelspel)
Lied Psalm 89: 1 “Ik zal zolang ik leef, bezingen in mijn lied”
7 “Hoe zalig is het volk dat U de lofzang zingt”
Dankgebed, voorbeden (na elke bede 367e) en het “Onze Vader”
Collecte
Geloofsbelijdenis uit het Dienstboek
Slotlied 425 “Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen”
Heenzending, zegen en samenzang 431c “Amen”

