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De kleur is groen: de kleur van hoop, vertrouwen en
toekomst.
Deze zondag is de 8ste zondag van Epifanie.
Zondag esto mihi (Wees mij tot een beschuttende
rots).

Dienst 23 februari 2020
Locatie: Het Anker
Organist: Dhr. Ties Molenhuis

9.30 uur, Voorganger: ds. D. van Alphen-Ubbens (Warnsveld)
Lector: Mevr. Jeannette Bakker

Collecten:
De eerste collecte is voor de diaconie (JOP, Jong Protestant), de tweede collecte voor de kerk en de
collecte bij de uitgang is voor het onderhoud
Dienst 1 maart 2020
Locatie: Het Anker

Zendingsdienst
9.30 uur, Voorganger: ds. Y. de Groot (Groningen)

Bloemen
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar mevr. J. Scholtens-de Weerdt, Prinses Beatrixstraat 3
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
Maaltijd
Op dinsdag 3 maart hopen wij voor de 24-ste keer een maaltijd te houden. Volgende keer een jubileum!
Op het menu staan allerlei gerechten met bonen, nog passend in de tijd van het jaar. Tijd en plaats weer
als vanouds, het Anker en 17.00 uur het begin. Ook de prijs is nu weer 6 euro per persoon. Opgaves deze
en uiterlijk volgende week zondag in de kerk of anders ook uiterlijk zondag 1 maart op het email
adres tolhek@home.nl. Iedereen, ook families van harte uitgenodigd. De maaltijdcommissie
Kennismakingsavonden
Woensdag 4 maart en maandag 23 maart is er voor de leden van ongeveer 16-65 jaar gelegenheid om
nader kennis te maken met ds. Israël. De avonden zijn in het Anker en beginnen om 19.30 uur.
Opgeven voor één van de avonden kan per mail; kennismakingpgu@gmail.com.
Koffiedrinken na de dienst
Zondag 1 en zondag 8 maart is er weer gelegenheid om met elkaar na de dienst koffie te drinken. We
hebben gemerkt dat we goede bakkers in ons midden hebben! Wie wil er zorgen voor een lekker plakje
cake bij de koffie? Aanmelden graag bij Jeannet Weening, tel 413023 of Bonnie Hoekstra tel 413735.
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

Liturgie voor zondag 23 februari in Het Anker te Uithuizermeeden

Welkom
Aanvangslied: Ps. 31: 1,2, (staande)
V. Onze hulp in de Naam van de Heer
A. die hemel en aarde gemaakt heeft

V. Eeuwige , onze God, wij die u nooit hebben gezien
A. zie ons hier staan.

V. Wij die van U hebben gehoord,A. hoor Gij ons aan.

V. Uw Naam is dat Gij mensen helpt,A. wees onze hulp,

V. en dat Gij alles hebt gemaakt,A. maak alles nieuw,

V. en dat Gij ons bij name kent,A. leer ons U kennen,

V. die bron van leven wordt genoemd,
A. doe ons weer leven,
V. die hebt gezegd: ik zal er zijn,A. wees hier aanwezig.
Zingen: Ps. 31: 4 (hierna nemen we plaats)
Smeekgebed
Glorialied: lied 305
Gebed bij de opening van de Schriften.
V. de Heer zij met u
A. ook met u zij de Heer

V. gebed
1e lezing Exodus 2: 11-25
Zingen: Ps. 146: 1,3
Het Evangelie: Mt. 5: 33-48
Zingen: lied 537: 1,3,4
Preek
Orgelspel
Zingen: lied 993 allen: 1, 6 en 7, vr. 2 en 4, mannen 3 en 5
Dankzegging en voorbeden. Na de woorden: zo bidden wij samen, zingen we: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.
Collecte
Slotlied: 973
Wegzending en zegen.

