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Zondag 17 januari 2021,15e jaargang, nr. 3
De kleur is wit: de kleur van feest, zuiverheid
en reinheid. De naam van deze zondag
is de 3e zondag van Epifanie (Kanazondag).

Dienst 17 januari 2021
Locatie: Het Anker
Organist: Geen

9.30 uur, Voorganger: Ds. P. Israël
Lector: Janke Kooi

Collecten:
De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede collecte is voor de kerk en de 3e collecte is voor
het onderhoud. Bijdrage via Givt of een bankrekeningnummer. Alvast dank.
Dienst 24 januari 2021
Locatie: Het Anker
(Warnsveld)

9.30 uur, Voorganger: Ds. D. van Alphen-Ubbens

Bloemen van de kerk
De bloemen gaan als groet vanuit de gemeente naar familie F. Kooi, Meidoornweg 17.
Elke zondag worden de bloemen van de kerk bij een gemeentelid bezorgd. Dit willen we graag
blijven doen tijdens deze Coronatijd maar het dringende advies is om de bloemen bij de deur aan
te nemen en de bezorger niet binnen te vragen. Jammer dat we dit moeten vragen maar gezien de
huidige situatie lijkt ons dit het verstandigst.

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
Voor de dienst
Lied: LB 96 a Zing een nieuw lied, alle landen (video)
Orgelspel: “Wenn wir in höchsten Nöten sein” van Johann Sebastian Bach (1685-1750) (video)
Woord van welkom
Om te beginnen
Lied: Dank U voor deze nieuwe morgen (video)
Bemoediging en groet
Glorialied: LB 304:1,2,3 Zing van de Vader die in den beginne (video)
Gebed van de zondag
Horen naar het Woord
Lezing: Jesaja 62:1-5 door lector
Lied: LB 100:1,2,4 Juich Gode toe, bazuin en zing (video)
Lezing: Johannes 2:1-11 door lector
Kinderlied: Bruiloft in Kana (video)
Verkondiging
Lied: LB 791:1-6 Liefde, eenmaal uitgesproken (video)
Bidden en geven
Voorbeden, stil gebed en Onze Vader
Toelichting actie Kerkbalans
Op weg
Slotlied: LB 657:1,3,4 Zolang wij ademhalen (video)
Wegzending met gesproken ‘Amen’
Orgelspel: “Carillon de Westminster” (video)

