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Zondag 30 januari 2022,16e jaargang, nr. 5
De kleur is rood: is de kleur van vuur,
verwijzend naar de Heilige Geest.
De naam van deze zondag is de 5e zondag
van Epifanie.

Dienst 30 januari 2022
Locatie: Het Anker
Organist: Ties Molenhuis

Bevestigingsdienst
9.30 uur, Voorganger: Ds. P. Israël
Lector: Jeanine Wolters

Collecten:
De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede collecte is voor de kerk en de 3e collecte is voor
de bloemen. Bijdrage via Givt of via een bankrekeningnummer. Alvast hartelijk dank.
Dienst 6 februari 2022
Locatie: Het Anker

9.30 uur, Voorganger: Ds. K.J. Faber (Gorinchem)

Meeleven
Mw. T.E. Bolt-Werkman, Tuinbouwweg 27A, wordt woensdag 2 februari a.s.
opgenomen in het Martiniziekenhuis voor een operatie.
Bloemen
De bloemen gaan als groet vanuit de gemeente naar mevrouw G. Kooi-Kooi, Meidoornweg 17.

Gelijkenis van het mosterdzaadje

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 30 januari 2022

Gouden kroon Medley met foto’s PGU (video)
Bouw uw koninkrijk
Kroon Hem met gouden kroon
Heer, uw licht en uw liefde schijnen
Bouw uw koninkrijk
Onze Vader
Welkom en mededelingen door ouderling van dienst
Bemoediging en groet
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 loslaat het werk dat in liefde begonnen is.
V De Heer zij met U.
A Zijn Geest in ons midden. Amen.
Lied: LB 601:1,2 Licht dat ons aanstoot in de morgen
Gebed bij het horen van de Schrift
Lied: LB 362:2,3 Hij die gesproken heeft een woord dat gaat
Schriftlezing: Lucas 4:43 (Lector)
Matteüs 13:31-33 (Lector)
Psalm 84:4, Psalm 145:1
Lucas 6:20b, Lucas 18:16
Jesaja 33:22b, Matteüs 6:10a, Matteüs 6:22a
We luisteren naar: LB 1005:1,2,3 Zoekend naar licht (video)
Verkondiging
Orgel en trompet: The Hero
Lied: LB 1005:4,5 Zoekend naar troost
Bedanken en afscheid van ambtsdragers
Gebed
Zingen: LB 704:1,3
Na het uitreiken van bloemen gaan de aftredende ambtsdragers de gemeente weer in, en
komen de nieuwe ambtsdragers uit de gemeente naar voren
Foto’s en teksten ter bemoediging (video)
Presentatie
Inleiding
Als gebed om de heilige Geest, zingen we: LB 672:1,3
Gelofte en verbintenis van ambtsdragers die hun dienst voortzetten
Gelofte en bevestiging van nieuwe ambtsdragers
Bevestiging en zegen
Lied: LB 363 Dat ’s Heren zegen op u daal’
Aanvaarding en verwelkoming
V Gemeente van Uithuizermeeden,
nu Chantal, Stijnie en Ria hun dienst voortzetten
en Nico en Gert hun taak als diaken en ouderling beginnen,
belooft u hen te aanvaarden, hen te omringen met uw medeleven,
hen te dragen in uw gebeden en met hen mee te bouwen aan het Koninkrijk?
A Ja, van harte!
Lied: LB 672:6,7
Voorbeden, stil gebed en Onze Vader
Lied:: LB 871:1,3,4 Jezus zal heersen waar de zon
Wegzending en zegen, met gezongen ‘Amen, amen, amen’
Orgelspel

