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Zondag 9 februari 2020, 14e jaargang, nr. 6
De kleur is groen: de kleur van hoop, vertrouwen en
toekomst.
Deze zondag heet zondag septuagesima (70ste dag
voor Pasen)

Dienst 9 februari 2020
Locatie: Het Anker
Organist: Dhr. Ties Molenhuis

9.30 uur, Voorganger: Ds. P. Israël
Lector: Mevr. Greetje Lanting

Collecten:
De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede collecte voor de kerk en collecte bij de uitgang is voor
het onderhoud
Dienst 16 februari 2020
Locatie: Het Anker

Afscheid van Coby Lanting-Polkerman
10.30 uur, Voorganger: ds. P. Israël

Bloemen
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar mevrouw M. de Boer-van der Ploeg, Prins
Bernhardstraat 20
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: LB 208
Moment van stilte
Bemoediging, groet en drempelgebed
V Onze hulp is in de naam van de Eeuwige
A die hemel en aarde gemaakt heeft

V die trouw houdt tot in eeuwigheid
A en niet laat varen wat zijn hand begon.

V De Heer zij met u.
A Zijn Geest in ons midden.

V Goede God, U leidt ons uit het donker van de nacht naar het licht van de dag.
A Zegen deze dag en al onze dagen met uw licht. Amen.

Lied: LB 62:1,2,5
Kyriëgebed met gezongen acclamatie, “Heer, ontferm U'' (dienstboek I nr. 81) … zo bidden wij: Heer, ontferm U…
Glorialied: LB 146c:1,5,7

Dienst van het Woord
Gebed voor de opening van het Woord
Met de kinderen
Lezing: Exodus 1 door lector
Lied: LB 112:1,3,4,5
Lezing: Matteüs 5:13-16 door lector
Lied: LB 534:1,4
Uitleg en verkondiging
Orgelspel
Lied: LB 992

Dienst van gebeden en gaven
Dank- en voorbeden, stil gebed
Gezongen Onze Vader: LB 1006
Collecte
Slotlied: LB 838:1,4

Wegzending en zegen
Zegen met gezongen Amen 431 c

