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Zondag 26 januari 2020,14e jaargang, nr. 4
De kleur is groen: de kleur van hoop,
vertrouwen en toekomst. De naam van deze
zondag is de 4e zondag van Epifanie.

Dienst 26 januari 2020
Locatie: Het Anker
Organist: Jan Smid

9.30 uur, Voorganger: Ds. D. van Alphen-Ubbens (Warnsveld)
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 2 februari 2020
Locatie: Het Anker

9.30 uur, Voorganger: Mw. C. Lanting-Polkerman

Bloemen
De bloemen gaan als groet vanuit de gemeente naar Mw. A.M. Huisman-Bolman, “De Ommejas”
Bovenhuizen 32, Uithuizen.
Een goed verhaal
Het jaarthema 2019-2020 is ‘Een goed verhaal’. Tijdens de startzondag stond het verhaal van
Naömi, Ruth en Boaz centraal. In het voorjaar wil ik hier een vervolg aan geven door een drietal
avonden te organiseren rond favoriete Bijbelverhalen. Elke avond zal één verhaal aan bod komen,
maar de werkvorm zal steeds variëren, bijvoorbeeld meditatief lezen, schilderen/tekenen bij een
bijbelverhaal of afbeeldingen bij een verhaal bespreken. Daarom nodig ik u hartelijk uit om uw
/jouw favoriete Bijbelverhaal te noteren op de lijst die op de tafel in de hal ligt. Als uw/je favoriete
verhaal er al bij staat, kan er een kruisje achter de eerste vermelding gezet worden. Ik zal bij de
voorbereiding van de avonden putten uit de lijst. De data voor de avonden zullen in Samenspraak
en de zondagsbrief vermeld worden. Ds. Peter Israël.
Uitnodiging
Een kerkdienst vieren wij ter ere van God, maar op 16 februari zullen wij ook aandacht besteden
aan het feit, dat onze pastorale werker, mevrouw C. Lanting-Polkerman ("dominee Coby")
afscheid neemt van onze gemeente .Er zijn een paar afwijkingen van het gewone zondagse
schema = de aanvangstijd is 10.30 uur.= vanaf 9.45 uur inloop met koffie, thee, fris. = na afloop
een lunch. Voor die lunch zou het fijn zijn als gemeenteleden koude hapjes/gerechten willen
maken. In de hal ligt een intekenlijst waarop u kunt melden wat u maakt en voor hoeveel personen
dat ongeveer bestemd zal zijn. Opgeven kunt u ook op telefoonnummer 413023.Bij voorbaat dank.
Hoewel afscheid nemen natuurlijk een weemoedig tintje heeft, zal het terug kijken op het goede,
dat wij met en door Coby hebben beleefd, ook blijheid en dankbaarheid onderstrepen. Noteert u 16
februari ?
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 26 januari 2020
Orgelspel
Woord van welkom./
Aanvangslied: Ps. 66:1,3 (staande)
Bemoediging-drempelgebed
v. Onze hulp is in de naam van de Heer
A.DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
v. Heer onze God, wat zijn wij zonder U?
Onze geest heeft uw licht nodig,
Onze wil uw kracht en onze ziel uw vrede.
A. NEEM GIJ ONS LEVEN IN UW HAND
EN REINIG ONS VAN ONGERECHTIGHEID
v. Vernieuw ons naar het beeld van Jezus Christus
opdat wij waarlijk uw kinderen mogen zijn
A; EN U MOGEN LIEFHEBBEN EN DIENEN
MET AL ONZE KRACHTEN. AMEN.
Zingen: Ps. 66: 7 (hierna nemen we plaats)
Smeekgebed.
Glorialied: lied 150a
Gebed bij de opening van de Schriften.
v. De Eeuwige zij met u
A OOK MET U ZIJ DE EEUWIGE
V. gebed.
1e lezing: Jes. 49: 1-7
Zingen: Lied 459: 1,3,4,5,7
Het Evangelie: Marcus 1: 14-20
Zingen: Lied 531
Preek
Orgelspel
Zingen: Lied 843
Dankzegging en voorbeden. Na de woorden zo bidden wij samen: Heer, onze God, wij bidden
U verhoor ons… Stil gebed. Onze Vader.
Inzameling van de gaven
Slotlied: Lied 425
Wegzending en zegen.

