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Zondag 24 januari 2021,15e jaargang, nr. 4
De kleur is groen: de kleur van hoop,
vertrouwen en toekomst. De naam van deze
zondag is de 4e zondag van Epifanie.

Dienst 24 januari 2021
Locatie: Het Anker
Organist: Jan Smid

9.30 uur, Voorganger: Ds. D. van Alphen-Ubbens (Warnsveld)
Lector: Ariëtte Brontsema

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 via een bankrekeningnummer. Alvast hartelijk dank.
Dienst 31 januari 2021
Locatie: Het Anker

9.30 uur, Voorganger: Ds. P. Israël

Bloemen van de kerk
De bloemen gaan als groet vanuit de gemeente naar de heer J. Jonker, Meidoornweg 23.
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.

‘Roeping van de discipelen’
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 24 januari 2021
Orgelspel: “Psalm 66” van Magaretha Christina de Jong (1960)
Woord van begroeting.
Aanvangslied: ps. 66: 1,3 https://www.liedboekcompendium.nl/lied/66-breek-aarde-uit-injubelzangen-6_6
Bemoediging en groet
Orgelspel: “Kyrie, Gott Vater in Ewigkeit” BWV 669 van Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Smeekgebed
Glorialied: 413 https://www.youtube.com/watch?v=UN0voZSWJ1U
Gebed bij de opening van de Schriften
1e lezing: Jesaja 49: 1-7
Lied 459 orgelspel en tekst voorganger
Het evangelie: Marcus 1: 14-20
Lied 531 https://www.youtube.com/watch?v=WxBmf3IA_Ow
Preek
Orgelspel: “Herr Christ, der enig Gottes Sohn” van Dietrich Buxtehude (1637-1707)
Gebeden
Lied 423 Nu wij uiteengaan vragen wij God
Ga met uw licht voor ons uit
Nu wij uiteengaan wens ik jou toe
Ga met God
Vaya con dios en à Dieu

Voor wie ons lief zijn vragen wij God
Ga met uw licht voor hen uit
al onze vrienden wensen wij vrede
Ga met God
Vaya con dios en à Dieu

Voor alle mensen op onze weg
Vrede en goeds in elk huis
Voor al wie kwamen onder dit dak
Ga met God
Vaya con dios en à Dieu

Wegzending en zegen
Orgelspel: “Herr Christ, der enig Gottes Sohn” (BWV 601) van Johann Sebastian Bach (16851750)

