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Zondag 31 januari 2021,15e jaargang, nr. 5
De kleur is groen: de kleur van hoop, vertrouwen
en toekomst. De naam van deze zondag is de 4e
van Epifanie/Septuagesima

Dienst 31 januari 2021
Locatie: Het Anker
Organist: Ties Molenhuis

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

Collecten:
De eerste collecte is voor de diaconie (Sirkelslag), 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 7 februari 2021
Locatie: Het Anker

9.30 uur, Voorganger: Ds. P. Israël

Meeleven
Mevr. S. Bouman-Groenendal verblijft tijdelijk in Woonzorgcentrum Van Julsingha, Koningin
Wilhelminapark 23, kamer 210, 9934 EH Delfzijl. Daar mag zij helaas geen bezoek ontvangen, u
kunt met haar meeleven via een kaartje.
Bloemen van de kerk
De bloemen gaan als groet vanuit de gemeente naar mevr. K.J. Kerkstra, Burgemeester
Bronsstraat 19. 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 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 31 januari 2021
Lied: LB 323:1,2,3 Hoor. Maar ik kan niet horen
Woord van welkom
Lied: LB 111:1,2,4,6 Van ganser harte loof ik Hem
De melodie van psalm 111 wordt een keer gespeeld, daarna worden de coupletten gelezen en
er wordt afgesloten met een orgelvers.
Bemoediging en groet
Drempelgebed
Gebed om ontferming: Kom met het licht van uw ontferming
Glorialied: Orgelspel LB 305:1,2,3 Alle eer en alle glorie
Gebed van de zondag
Lezing: Deuteronomium 18:15-20 door lector Jeanine Wolters
Lied: LB 93 a Koning is onze God
Orgelspel en voorganger leest de tekst
Lezing: Marcus 1:21-28 door lector
Orgelspel: LB 324 Wat vrolijk over U geschreven staat
Verkondiging
Lied: LB 530:1,2,3,4 De Geest des Heren is op hem
Voorbeden, stil gebed en gezamenlijk gebeden Onze Vader
Slotlied: LB 723:1,2 Waar God de Heer zijn schreden zet
Wegzending met gesproken ‘Amen’
Orgel: Fantasia nr.10 in a moll Allegro van George Philipp Telemann (1681-1767)

