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De kleur is groen: de kleur van de hoop, van
groei en toekomst.
Deze zondag is de 8e zondag van de Epifanie.

Dienst 3 maart 2019
Leesdienst
Locatie: Het Anker
9.30 uur, Voorganger: Dhr. J. Loode
Organist: Dhr. Ties Molenhuis Lector: Mw. Janke Kooi
Collecten:
De eerste collecte is voor de Diaconie, de tweede collecte voor de kerk en de collecte bij de deur is
voor het onderhoud.
Dienst 10 maart 2019
Locatie: Het Anker

Heilig Avondmaal
9.30 uur, Voorganger: Ds. W. Tinga-Bosma, Groningen

Bloemen
De bloemen gaan als groet vanuit de gemeente naar mw. K.H. Veenstra-Bronda, Paaptilsterweg 1.
Meeleven
Mw. A.M. Huisman-Bolman, Meidoornweg 13 is opgenomen in het Ommelander Ziekenhuis Scheemda
postbus 35, 9679 ZG Scheemda.
Beroepingswerk
Op de zondagsbrief van 27 januari jl. schreef ik over het beroepingswerk en dat we wachtten op
toestemming van de classis om het beroepingswerk te mogen starten. Eindelijk hebben we deze week
toestemming mogen ontvangen. We zijn blij dat we dit bericht nu in handen hebben en inmiddels is
het werk van de beroepingscommissie weer opgestart. In de eerste week van maart komen de leden
weer bij elkaar en kunnen ze nu echt actief op zoek. Naar de beroepingscommissie heb ik de hoop
uitgesproken dat we rond de zomer uitzicht hebben op een nieuwe predikant.
Ik wens hun dan ook veel succes, wijsheid en Gods zegen toe in hun werk. Namens de beroepingscommissie en conform de kerkorde wil ik u vragen of u nog predikanten geschikt acht voor onze
gemeente. Deze namen mag u doorgeven aan Gert Dijksterhuis, voorzitter van de beroepingscommissie. Dit mag mondeling of per mail gh.dijksterhuis@telfort.nl.
Jan Weening, Preses
Maaltijd
De volgende maaltijd is vastgesteld op donderdag 7 maart. In het Anker om 17.00 uur als vanouds.
De prijs is ook nog als vanouds. Voor gezinnen 10 euro en voor enkele personen 5 euro en daar
hoort dan ook de koffie nog bij. Gezien de tijd van het jaar moet het nog een keer kunnen, deze keer
staan stamppotten op het menu, met natuurlijk een ouderwetse afsluiting.
Lijsten voor aanmelding hangen in de kerk. Aanmelden kan ook via het emailadres van Gerda,
tolhek@home.nl. Uiterlijk maandag 4 maart. Nog wel even het verzoek om precies op te geven om
hoeveel mensen het gaat.
De maaltijdcommissie
Wij 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
Zingen: Aanvangslied: Lied 118: 1 en 5
V: Onze hulp is in de naam van de Heer
G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
V: Goede God,
Gij hebt ons uitgenodigd
Om bij U te komen.
Gij kent ons
en weet ook dat er dingen zijn
die we aan niemand durven vertellen,
omdat we ons er voor schamen.
In stilte zeggen we ze tegen U:
Help ons God,
hoor ons bidden
en maak met ons
een nieuw begin.
G: AMEN.
Zingen: Lied 760
Zingen: Lied 95: 1, 2 en 3
1e lezing: Prediker 9: 1-4, 7-9, 11, 12
Zingen: Lied 451: 1
2e lezing: Lucas 13: 1-9
Zingen: Lied 451: 2 en 3
Uitleg en verkondiging
Zingen: Lied 451: 4 en 5
Collecte
Zingen: Slotlied: Lied 103c
Wegzending en zegen

