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De kleur is groen: de kleur van hoop,
vertrouwen en toekomst.
Deze zondag is de laatste zondag van Epifanie

Dienst 2 februari 2020
Locatie: Het Anker
Organist: Dhr. Ties Molenhuis

9.30 uur, Voorganger: Mw. C. Lanting-Polkerman
Lector: Dhr. Dion Middelkoop

Collecten:
De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede collecte voor de kerk en collecte bij de uitgang is voor
het onderhoud
Dienst 9 februari 2020
Locatie: Het Anker

9.30 uur, Voorganger: ds. P. Israël

Bloemen
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar heer H. Hoeksema, Tuinbouwweg 22.
Kindernevendienst
• Spaardoel kindernevendienst
Tijdens de lange kindernevendienst (elke eerste zondag van de maand) sparen we voor een goed doel.
Het doel dat we kiezen heeft meestal te maken met kinderen ergens in Nederland. Afgelopen jaar hebben
we geld gespaard voor de kinderen die gebruik maken van de voedselbank, we hebben € 53.00
opgehaald en gaan met de voedselbank overleggen wat ze graag van het geld gekocht willen hebben.
Dit jaar gaan we sparen voor Stichting Hartekind, stichting hartekind wil, met het financieren van
wetenschappelijk onderzoek, de overlevingskansen en dagelijkse kwaliteit van leven van kinderen met een
hartaandoening verbeteren zodat ze gewoon kind kunnen zijn, met als motto:"Kind zijn, HART nodig!"
• Kindernevendienst 16 februari
Tijdens de dienst van 16 februari is er wel kindernevendienst
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

Welkom

Dienst van voorbereiding
Aanvangslied Lied 215: 1,3, 6 en 7 ‘Ontwaak, o mens, de dag breekt aan’
Stil moment
Bemoediging en groet
V: De Heer zij met u.
G: Ook met U zij de Heer
V: Onze hulp is in de Naam van de Heer
G: die hemel en aarde gemaakt heeft
V: die trouw houdt tot in eeuwigheid
G: en nooit loslaat het werk van zijn hand, Amen
Zingen Lied 93: 1 en 4 ‘De Heer is koning, Hij regeert altijd’
Gebed voor de nood van de wereld (met acclamatie ‘Heer, ontferm U’)
Glorialied Lied 146a: 1, 3, 4 en 7 ‘Laat ons nu vrolijk zingen’
Dienst van het Woord
Gebed bij de opening van het Woord
1e Lezing Sefanja 2: 3 en 3: 9 t/m 13
Zingen Lied 763: 1 en 5 ‘Zij zullen de wereld bewonen’
2e Lezing Matteüs 5: 1 t/m 12
Zingen Lied 321: 2, 4 en 5 ‘Maar als een glimp van de zon’
Uitleg en verkondiging
Zingen Lied 996 alle 4 ‘Om eenvoudigen van geest’
Dienst van gaven en gebeden
Dankgebed, voorbede, stilgebed, Onze Vader
Delen van de gaven
Slotlied Lied 978: 1 en 4 ‘Aan U behoort, o Heer der heren’
Wegzending en zegen

