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De kleur is groen: de kleur van hoop, vertrouwen
en toekomst. De naam van deze zondag is de 7e
zondag van de Epifanie. Sexagesima

Dienst 24 februari 2019
Locatie: Het Anker
Organist: Dhr. Ties Molenhuis

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

Collecten:
De eerste collecte is voor de diaconie (Stichting Vrolijkheid), de tweede collecte voor de kerk en de
collecte bij de deur is voor het onderhoud.
Dienst 3 maart 2019
Locatie: Het Anker

Zendingszondag
9.30 uur, Voorganger: Drs. H. Hoekstra (Emmen)

Bloemen
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar mevrouw W. Medema-Bos, Prins Bernhardstraat 22.
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 24 februari 2019
Voor de dienst oefenen Lied 514c
Bij binnenkomst kerkenraad wordt Opwekking 733, 10.000 redenen, gespeeld.
Bemoediging en drempelgebed
Zingen: Lied 23g:1 Mijn herder is de Heer
Kyriëgebed
Zingen: Lied 514c God wees ons genadig (2x)
Combo: Opwekking 807 God van licht
Gebed om de opening van het Woord.
Schriftlezing: Lucas 6: 27-38
Zingen: Lied 333 Kom, Geest van God
Inleiding op het thema
Zingen: Lied 767: 1, 4, 7 De toekomst van de Heer is daar
Mw. Afsaneh Moghadam, woordvoerster van de stichting 'Vrolijkheid'.
Vraag aan u: Durf je het aan om de kerk in handen te geven van de mensen van de
toekomst (dat zijn de kinderen van nu). Wat komt daar volgens jou voor kijken?
De 'Heilige Chaos' is het onderdeel van de viering, waarin iedere aanwezige de gelegenheid
krijgt actief bezig te zijn met het thema van de viering: Durf...
De kinderen gaan kleuren en de volwassenen worden uitgenodigd om met elkaar een
antwoord te vinden op de vraag: ......
Dat gesprek kunt u na ongeveer 10 minuten afsluiten om daarna te genieten van een bakje
koffie/ thee etc. en uiteraard ook van cake e.d. By the way... de ronde cake is glutenvrij.
Als de muziek begint gaan we weer naar onze plaatsen.
Heal the world (Michael Jackson)
Er zijn duizenden kinderen, tijdens hun vlucht uit een wereld die verrot is, verdronken in de
golven van de middellandse zee. Het gaat over de vraag hoe wij een kind zullen ontvangen.
Hoe ontvangen wij kinderen in onze wereld. Voor de vluchtende en de gesettelden is dit lied
'Heal the World 'een uitdaging.
Samenvatting van wat er is bedacht en overdracht aan de kerkenraad.
Zingen: Lied 647: 1, 2 Voor mensen die naamloos
Geloofsbelijdenis
Zingen: Lied 647: 3, 4
Gebeden met gezongen acclamatie Lied 367b (3x)
Zingen: Lied 1006 Onze Vader in de hemel
Collectes
Afsluiting
Combo: Opwekking 798 Houd vol
Gemeente gaat staan.
Zegenbede Opwekking 710 Zegen mij op de weg die ik moet gaan

