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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 13 februari 2022           
Locatie: Het AnkerHet AnkerHet AnkerHet Anker    9999....33330 uur0 uur0 uur0 uur,,,,    Voorganger: Ds. K.G. Pieterman (Niekerk) 
Organist: Dhr. Jan Smid    Lector: Mw. Janke Kooi 
 

Collecten: 
De eerste collecte is voor de diaconie (Noodhulp/ werkgelegenheid voor jongeren). 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 20 februari 2022     
Locatie: HetHetHetHet    AnkerAnkerAnkerAnker                    9999....33330 uur, 0 uur, 0 uur, 0 uur, Voorganger: Ds. M. Visschers (Gorinchem) 
 

Bloemengroet 
De bloemen gaan als groet vanuit de gemeente naar mw. G.T. Brouwer - van der Zee, Buurtweg 5 
 
Meeleven 
Mevr. T.E. Bolt-Werkman, tuinbouwweg 27A is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. 
 
Coronamaatregelen 
Volgende week zullen naar verwachting de coronaregels worden versoepeld. 
We verwachten dat we vanaf zondag 20 februari weer met meer mensen naar de kerk zullen kunnen en 
dat de registratie dan zal vervallen. Wel blijven de 1,5 meter en het mondkapje nog van toepassing. We 
houden u op de hoogte via de zondagsbrief en de website. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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 
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Orgelspel: “Allein Gott in der Höh sei Ehr" van Johann Pachelbel (1653-1706) 

Welkom 

Dienst van voorbereidingDienst van voorbereidingDienst van voorbereidingDienst van voorbereiding    

Aanvangslied: Psalm 145: 1.4 
Bemoediging en groet  
Lied LB 217: 1,3,5 
Kyriëgebed met gezongen acclamatie, “Heer, ontferm U'' (dienstboek nr. 81) 
Glorialied 304 
    
Dienst van het WoordDienst van het WoordDienst van het WoordDienst van het Woord 
Gebed voor de opening van het Woord 
Eerste lezing: I Kronieken 29: 10 -19 
Lied 755: 1 
Tweede lezing: Johannes 11,1 -11, 17 - 27 
Lied 57: 1,3 
Uitleg en verkondiging  
Orgelspel: "Heb dank, o God van alle leven" van Jan Jansen (*1946) 
Lied 315: 1,3  
Bericht van overlijden 
    
Dienst van gaven en gebedenDienst van gaven en gebedenDienst van gaven en gebedenDienst van gaven en gebeden 
Dank en voorbeden met gezongen acclamatie: 'Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons' 367e 
Stil gebed 
Onze Vader (klassieke versie) 
Slotlied LB 903: 1.3 
 
WWWWegzending en zegenegzending en zegenegzending en zegenegzending en zegen    
Wegzending en zegen  
Gezongen Amen 431c 
 
Orgelspel: "Toccata in E Moll" van Johann Pachelbel (1653-1706) 
 

 
 

 


