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De kleur is wit: de kleur van feest, zuiverheid en
reinheid.
Deze zondag heet zondag sexagesima

Dienst 16 februari 2020
Locatie: Het Anker
Organist: Dhr. Ties Molenhuis

Afscheid van Coby Lanting-Polkerman
10.30 uur, Voorganger: Ds. P. Israël
Lector: Mevr. Trea Westerloo

Collecten:
De eerste collecte is voor de diaconie (PKN Missionair), de tweede collecte voor de kerk en de collecte bij
de uitgang is de bloemen
Dienst 23 februari 2020
Locatie: Het Anker

9.30 uur, Voorganger: ds. D. van Alphen-Ubbens (Warnsveld)

Bloemen
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar mevr. H. Hoeksema-Schutter, Grote Hadderstraat 2J
Favoriete bijbelverhalen
Op de tafel in de hal ligt een intekenlijst. U kunt u opgeven voor de volgende data:
• maandag 2 maart, de gelijkenis van de verloren zoon, we lezen de gelijkenis en kijken naar
tekeningen en schilderijen van kunstenaars,
• woensdag 1 april, Ruth, Naomi en Boaz, we lezen aandachtig en meditatief een gedeelte uit het
boek Ruth,
• maandag 20 april, Esther, we lezen teksten uit het boek Esther en tekenen of schilderen bij een
tekst die aanspreekt en een beeld oproept.
Plaats en tijd: in Het Anker om 19.30 uur.
Palmzondag en Pasen
De kerkdiensten op Palmzondag en op Pasen zou ik graag samen met gemeenteleden voorbereiden.
Vindt u/vind je het leuk en interessant om mee te denken? U kunt zich bij mij opgeven (tot uiterlijk 4 maart)
voor óf Palmzondag, óf Paaszondag, voor allebei mag natuurlijk ook.
Ds. Peter Israël

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 voor zondagsbrief 16 februari 2020
Woord van welkom
Dienst van Voorbereiding

Aanvangslied Lied 210: 1 t/m 4 ‘God van hemel, zee en aarde’
Stil moment
Bemoediging en groet
V.

Onze hulp is in de naam van de Heer

A.

Die hemel en aarde gemaakt heeft

V.

Onder de hoede van de hemel schuilen wij, God, bij u en bij elkaar.

A.

Geef ons uw vrede

V.

Onder uw vleugels zoeken wij heil, de weg ten leven.

A.

Geef ons uw vrede.

V.

In uw licht klaart onze dag op, wordt zelfs de nacht ons als de dag.

A.

Geef ons uw vrede.

V.

Dat wij ons verbinden aan U en aan elkaar.
En vol vertrouwen samen leven op hoop van zegen.

A.

Geef uw vrede aan alle mensen.

V.

We groeten elkaar in Zijn naam

A.

Die wij kennen door Jezus Christus, Amen

Combo zingt: ‘Juich, want Jezus is Heer’
Gebed voor de nood van de wereld (met gezongen acclamatie ‘Heer, ontferm U’)
Glorialied Lied 150a: 1 t/m 4 ‘Geprezen zij God’
Dienst van het Woord

Gebed bij de opening van het Woord
De kinderen van de kindernevendienst gaan naar hun eigen ruimte
1e Lezing Jesaja 55: 6 t/m 13
Zingen Lied 612: 2 en 3 'Geroepen om te leven'
2e lezing Filippenzen 4: 4 t/m 9
Combo zingt: ’Familie’
Uitleg en verkondiging
Muziek
Zingen Lied 119a: 1 en 4 ‘Uw woord omvat mijn leven’
Dienst van gaven en gebeden

Orde voor het afscheid van een kerkelijk werker
Zingen Lied 704: 1,2 en 3 ‘Dank, dank nu allen God’
De kinderen van de kindernevendienst komen terug in de kerk
Dankgebed, voorbeden (met acclamatie ‘Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons)
Stil gebed, Onze Vader
Delen van de gaven
Slotlied Lied 418: 1 t/m 4 ‘God, schenk ons de kracht’
Wegzending en zegen, ter afsluiting Lied 425 ‘Vervuld van uw zegen’
Combo zingt: ’Hoor ons loflied’

