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De kleur is groen: de kleur van hoop, vertrouwen en 
toekomst. De naam van deze zondag is de 6e zondag van 
Epifanie. 
 

 

Dienst 6 februari 2022           
Locatie: Het AnkerHet AnkerHet AnkerHet Anker    9999....33330 uur0 uur0 uur0 uur, , , , Voorganger: Ds. K.J. Faber (Gorinchem) 
Organist: Dhr. Ties Molenhuis   Lector: Mw. Ria Spijk 
 

Collecten: 
De eerste collecte is voor de zending (Rwanda werken aan gezond eten). De tweede collecte voor de kerk 
en de collecte bij de uitgang voor het onderhoud. Giften blijven ook mogelijk via Givt of 
bankrekeningnummer. Alvast hartelijk dank! 
 

Dienst 13 februari 2022     
Locatie: HetHetHetHet    AnkerAnkerAnkerAnker                    9999....33330 uur, 0 uur, 0 uur, 0 uur, Voorganger: Ds. K.G. Pieterman (Niekerk) 
 

Bloemengroet 
De bloemen gaan als groet vanuit de gemeente naar mw. G.A.C. Juk - Sikkema, Hoofdstraat 61-A 
 
Meeleven 
Op verzoek van de familie geven we u bericht dat op 30 januari jl. mevr. Eke G. Prins-Boersma overleden 
is. Mw. Prins en haar man woonden van 1960 – 2000 in Uithuizermeeden en leefden actief mee in onze 
kerkelijke gemeente. Het correspondentieadres is: Ida Hoeve 49, 2804 JB Gouda. 
 
Zingen 
De coronaregels zijn versoepeld, de koren oefenen weer, en aanstaande woensdag 9 februari is er een 
half uur zingen in het Anker om 11.30 uur. Van harte welkom! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

De kerkenraad wenst u een gezegende dienst. 
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Kopij voor de volgende zondagsbrief kan tot donderdag 18.00 uur18.00 uur18.00 uur18.00 uur via e-mail naar: 
zondagsbrief@pguithuizermeeden.nl 



 

 

 

    
Orde Orde Orde Orde van dienst zovan dienst zovan dienst zovan dienst zondag ndag ndag ndag 6 fe6 fe6 fe6 februbrubrubruariariariari    2020202022222222    

Thema: Nood breekt wet?Thema: Nood breekt wet?Thema: Nood breekt wet?Thema: Nood breekt wet?    
 
Lied 534 Hij die de blinden weer liet zien 
Nederland Zingt: Hij die de blinden weer liet zien - YouTube 
 
Orgelspel: Cornet Voluntary – Allegro van Starling Goodwin (18e eeuw) 
 
Welkom 
 
DDDDienst van deienst van deienst van deienst van de    voorbereidingvoorbereidingvoorbereidingvoorbereiding    
Aanvangslied: Psalm 81: 1, 2 en 9 Jubel God ter eer  
Bemoediging en Groet 
Morgenlied: Lied 216 Dit is een morgen als ooit de eerste 
Gebed 
Loflied: Lied 864: 1 en 2 Laat ons de Heer lofzingen 
 

DDDDienst van ienst van ienst van ienst van hethethethet    Woord Woord Woord Woord     

Gebed voor de Opening van het Woord  

Uitnodiging voor de kindernevendienst  

Schriftlezing: Marcus 2: 23-28 gelezen door de lector 

Lied 315: 1 en 2 Heb, dank o God van alle leven 

Uitleg en verkondiging 

 

Orgelspel: Koraalvoorspel “Es is das Heil uns kommen her” van een anonieme componist 

 

Lied::::    Mag ik jou tot zegen zijn? (SELA) 

Mag ik jou tot zegen zijn | Sela - YouTube    

    

Dienst van gDienst van gDienst van gDienst van gebeden en gaven ebeden en gaven ebeden en gaven ebeden en gaven     

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader   
Aandacht voor de collecten 
 
Slotlied: Lied 838: 1, 3 en 4 O grote God die liefde zijt 
Wegzending en zegen beantwoord met gezongen Amen 
 
Orgelspel: Voluntary in a minor van Edward Kendall (18e eeuw) 

 
 

 


