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De kleur is wit: de kleur van feest, zuiverheid en 
reinheid. De naam van deze zondag 
is de 3e zondag van Epifanie (Kanazondag).  

 

Dienst 16 januari 2022                       
Locatie: Het Anker   9.30 uur, Voorganger: Ds. D. de Boer (Leeuwarden) 
Organist: Jan Smid              Lector: Geert Kruize 
 
Collecten: 
De eerste collecte is voor het Werelddiaconaat/Oeganda boeren in klimaatverandering, de tweede 
collecte is voor de kerk en de 3e collecte is voor het onderhoud. Bijdrage via Givt of een 
bankrekeningnummer. Alvast dank. 
 
Dienst 23 januari 2022    
Locatie: Het Anker    9.30 uur, Voorganger: Ds. P. Israël  
 
Meeleven 
Mevr. A.H. Doornbosch-Bronda, Vlasakker 16 is weer thuis. 
Mevr. G. Kooi-Kooi, Meidoornweg 17, is deze week geopereerd. 
  
Boekbespreking en zingen 
Vrijdagavond 14 januari is er een persconferentie over de coronamaatregelen. Via de mail of de 
website krijgt u bericht als deze activiteiten niet doorgaan. 
  
Bloemen  
De bloemen gaan als groet vanuit de gemeente naar mevr.T.E. Bolt-Werkman, Tuinbouwweg 27 A.               

 

De bruiloft te Kana 

De Kerkenraad wenst u een gezegende dienst. 

Kopij voor de volgende zondagsbrief kan tot donderdag 18.00 uur via e-mail 

naarzondagsbrief@pguithuizermeeden.nl

 

 



 

 

ORDE VAN DIENST 
 

16 januari 2022 
  
 
 - Orgelspel"Allegro" uit Concerto del Sigr. Meck van Johann Gottfried Walther (1684 - 1748) 
 - Welkom 
 - Stil gebed 
 - Lied 103 C : 1    
 - Bemoediging en Groet 
 - Lied 103 C : 2   
 - Gebed 
 - Eerste lezing : Psalm 116 :1-6 (lector) 
 -   Psalm  116 : 4  
 - Tweede lezing : 1 Johannes 4:11-21 (lector) 
 -   Lied 791 :1,2  
 - Derde lezing  : 1 Korinte 13 :4-7 (lector) 
 -    Lied  791:4,6    
 - Verkondiging 
 - Orgelspel "Adagio" uit Concerto del Sigr. Meck van Johann Gottfried Walther 
 - Lied 838 : 1,4  
 - Dankgebed  Voorbeden  Stil gebed  Onze Vader (klassieke  versie) 
 - Lied 441 (uit Liedboek 1973): 8,10  Komt laat ons voortgaan kindren. 
 
8   Komt, laat ons voortgaan, kindren! 
 De Vader staat ons bij. 
 Zou soms de last ons hind'ren, 
 Hij gaat aan onze zij. 
 Ja, Hij bemoedigt ons 
 en zendt in de verschrikking 
 zijn zon tot een verkwikking: 
 Hij maakt het goed met ons! 
 
10   Wordt een die zwak is, moede, 
 een sterker grijp' zijn hand. 
 De broeder steun' de broeder, 
 zo blijft de liefd' in stand. 
 Sluit vaster u aaneen! 
 Weest voor een elk de minste, 
 maar ook weer graag de meeste 
 in liefdedienst alleen! 
 
 - Zegen 
 - Orgelspel "Allegro" uit Concerto del Sigr. Meck van Johann Gottfried Walther 


