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De kleur is groen: de kleur van hoop, vertrouwen
en toekomst. De naam van deze zondag is de 6e
zondag van de Epifanie. Septuagesima

Dienst 17 februari 2019
Locatie: Het Anker
Organist: Dhr. Jan Smid

M.m.v. Christelijk Mannenkoor Het Hogeland
9.30 uur, Voorganger: Mw. C. Lanting-Polkerman
Lector: Mw. Jolien Kerkstra

Collecten:
De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede collecte voor de kerk en de collecte bij de deur is voor
het Zeemanshuis.
Dienst 24 februari 2019
Locatie: Het Anker

Themadienst m.m.v. Jongeren en combo
9.30 uur, Voorganger: Drs. F. Postema (Krewerd)

Bloemen
De bloemen gaan als groet vanuit de gemeente naar mevrouw K. Claus-Pera, De Vennen 53.
Themadienst
Komende zondag 24 februari hopen we samen met u en jou een eerste themadienst te vieren. Stichting
Vrolijkheid, ons eigen kerkcombo en diverse jongeren helpen mee met deze bijzondere dienst. De
dienst zal onder leiding staan van Drs. F. Postema.
Stichting Vrolijkheid is een stichting die kunstzinnige en creatieve activiteiten organiseert voor, door en
met kinderen, jongeren en hun ouders in asielzoekerscentra. Allen (jong en oud) van harte welkom!
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
vanaf vandaag in de kerk. Aanmelden kan ook via het e-mailadres 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
40dagentijdkalender
Met een dagelijkse Bijbeltekst, verhaal of gedicht brengt de veertigdagentijdkalender u steeds een
stapje dichter bij Pasen. 'Een nieuw begin' is de rode draad door alle dagen. U kunt een gratis
exemplaar van de veertigdagentijdkalender 2019 aanvragen via:
www.kerkinactie.nl/veertigdagentijdkalender.
Vanaf twee en meer exemplaren kost de kalender €1, – per stuk.

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 Zondag 17 februari 2019 met Chr. Mannenkoor Het Hogeland
Welkom
Dienst van voorbereiding
Stil moment
Aanvangslied Lied 280: 1, 4 en 5 ‘De vreugde voert ons naar dit huis’
Bemoediging en groet
V	
  
Onze hulp is in de Naam van de Heer
A
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
V
Uw licht brengt verheldering, o God
Uw woord verandert alles!
Open onze oren voor uw woorden van hoop
Open onze ogen voor uw wegen van heil
Open onze harten voor het geheim van uw liefde
Neem van ons weg wat ons afhoudt van U
Vergeef waar we elkaar tekort hebben gedaan.
Vul onze harten en handen met de gaven van uw genade.
A
DAT W IJ LEVEN IN UW LICHT, AMEN
V

A

We mogen elkaar begroeten in Zijn naam:
genade voor u en vrede, van God onze Vader
en van onze Heer, Jezus Christus,
door de Heilige Geest.
AMEN.

	
  

Zingen Lied 67: 1 ‘God zij ons gunstig en genadig’
Gebed voor de nood van de wereld direct aansluitend zingt het mannenkoor:
‘Kyrië’
‘De hemelen juichen’
Uitzwaailied couplet 1
KND
Uitzwaailied couplet 2 en 3
Dienst van het W oord
1e lezing Jeremia 17: 5-10
Zingen Lied 139:10 ‘O God, hoe diep verwonderd ga’
2e lezing Mattheüs 5:1 t/m 12
Mannenkoor:
‘Sanctus’
‘Hoe groot zijt Gij’
Uitleg en verkondiging
Zingen Lied 146a: 4, 5, 6 en 7 ‘Hij is de Heer, de trouwe’
Dienst van gaven en gebeden
Gebeden
Mannenkoor:
‘Heer mijn hart weet u te vinden’
‘You raise me up’
Delen van de gaven
Slotlied 416 : 1, 2 en 3 koor, 4 gemeente ‘Ga met God’
Wegzending en zegen.

