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De kleur is wit: de kleur van feest, 
zuiverheid en reinheid. De naam van deze 
zondag is Epifanie. 

 
Dienst 1 januari 2023                        Nieuwjaarsdienst 
Locatie: Het Anker   9.30 uur, Voorganger: Ds. P. Israël 
Organist: Jan Smid               Lector: Mw. Peter Israël  
 
Collecten: 
De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede collecte is voor de kerk en de 3e collecte is voor 
het onderhoud. U kunt het overmaken via Givt.  Alvast hartelijk dank. 
 
Dienst 8 januari 2023    
Locatie: Het Anker   9.30 uur, Voorganger: Ds. K.G. Pieterman (Niekerk) 
 
Bloemen 
De bloemen gaan als groet vanuit de gemeente naar fam. Van der Molen, p/a. H. van der Molen, 
Lange Drift 10. 

Meeleven                                                                                                                                            
De heer F. Tillema (Kleine Hadderstraat 24, 9982 AT  Uithuizermeeden) verblijft tijdelijk in De 
Twaalf Hoven, Meeden 1, 9951 HZ  Winsum.                                                                                                                                         

Oproep oppassen 
Zijn er gemeenteleden die het leuk vinden om eens op te passen achter de kerk? We zijn 
momenteel niet met zo heel veel dus ook al zou u 1x per jaar kunnen/willen zou dat al heel fijn zijn! 
Opgeven kan bij Charlotte Middelkoop(charlottemiddelkoop@hotmail.nl).                                     
 
Actie Kerkbalans 2023 ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’                                                                          
De Actie Kerkbalans, de jaarlijkse inzameling van vrijwillige bijdragen voor onze gemeente, komt er 
weer aan. De actieperiode loopt van 14 tot 28 januari. Het thema van de actie is net als vorig jaar  
‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Als kerk krijgen we geen subsidie en om de kerk nu en 

in de toekomst draaiende te kunnen houden zijn we afhankelijk van de vrijwillige bijdragen van 

onze gemeenteleden. Binnenkort ontvangt u weer de jaarlijkse informatie met daarin het 

toezeggingsformulier voor uw bijdrage. Mogen we ook dit jaar weer op uw steun rekenen? 

Vakantie 
Van 1 januari t/m 15 januari heeft ds. Israël vakantie. In dringende gevallen kunt u contact 
opnemen met ouderling Jan Weening, telefoonnummer 0595-413023,  
e-mailadres voorzitterpgu@gmail.com. 
 
Op zoek naar… 
Gemeenteleden die samen met enkele kerkenraadsleden een afscheidsdienst willen voorbereiden 
voor Ds. P. Israël. Opgave via scribapgu@gmail.com of telefonisch 0595-432127. 

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
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Orde van dienst  1 januari 2023    
 

Orgelspel: Variatie over “Op U, mein Heiland, blijf ik hopen” van Piet Post (1919-1979)          

Welkom door ouderling van dienst                                                                                                      

Lied: LB 67:1 God zij ons gunstig en genadig                                                                                

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 het werk dat in liefde begonnen is.                                                                           

V Vrede zij met u en jullie!                                                                                                                               

A De wereld zij vrede! Amen. 

V Trouwe God,                                                                                                                                              

terwijl de eerste uren van het nieuwe jaar wegtikken,                                                                              

nemen we de tijd                                                                                                                                                     

ons opnieuw te ijken aan uw gerechtigheid,                                                                                                 

ons de beweging van geloof, hoop en liefde eigen te maken,                                                                                  

behoud van vrede na te streven.                                                                                                               

A We nemen de tijd voor U,                                                                                                                            

zegen ons dit uur en alle dagen. Amen.                                                                                                             

Lied: LB 906:6,8 Streel Gij met uw stralen                                                                                                    

Gebed om ontferming                                                                                                                                    

Glorialied: LB 487:1,2 Eer zij God in onze dagen                                                                                           

Gebed bij de opening van de Schriften                                                                                                     

Lezing: Numeri 6:22-27                                                                                                                                 

Lied: LB 8b:1,2,3,4 Zie de zon, zie de maan                                                                                         

Lezing: Lucas 2:21                                                                                                                                       

Lied: LB 481:3 Lof aan U die eeuwig leeft                                                                                         

Verkondiging                                                                                                                                    

Orgelspel: Koraalvoorspel “Das alte Jahr vergangen ist” BWV 614 van Johann Sebastian Bach 

(1685-1750) 

Lied: LB 418:1,2,3,4 God, schenk ons de kracht                                                                              

Voorbeden, stil gebed en Onze Vader                                                                                                    

Collecten: 1e Diaconale werk 2e Kerk 3e Onderhoud                                                                                      

We zingen elkaar de zegen toe: LB 415:1,2,3                                                                                       

Orgelspel: Sonate nr.1 in G Dur - Allegro ma non troppo-  van Johann Wilhelm Hertel (1727-1789) 

 

 

 


